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NEDELJA 6. VELIKONOČNA             

09.05.  
 

                              

8.00    za +Franca, Silvo in Branka Pečnik                       

10.00  za +Marjana Kuder                                              

Ponedeljek 1. prošnji dan                 

10.05.                 19.00   za +Franca Novak z Gorice, obl.                        

Torek 2. prošnji dan                 

11.05.        19.00   za +Ivano in Antona Volf, obl.  

Sreda 3. prošnji dan                                         

12.05.                                                    19.00   za rajne Pušjakove in Šalijeve                                          

Četrtek GOSPODOV VNEBOHOD                    

13.05.         8.00     za +Moniko Drev             

19.00   za +Rudija Verdel                                                                 

Petek Bonifacij                      

14.05.  19.00   za +Martina Rotar                                  

Sobota Zofija                           

15.05.          8.00    za +Anico Ostruh in rajne Flisove, obl.    

NEDELJA 7. VELIKONOČNA                                              

16.05.  
 

                       

8.00    za +Antonijo Ozvaldič ter Nežo in Franca Falant              

10.00  za +Faniko, Jožeta in Gusteka Iršič, obl.                      

 

 
 



 

6. VELIKONOČNA NEDELJA           
 
 

EEvvaannggeelliijj  
 
KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta  

 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
KDOR ZARES LJUBI, DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE PRIJATELJE 
 
Iz svetega evangelija po Janezu) 
 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz 
vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste 
ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in 
ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da 
bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor 
sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje 
prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas 
več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval 
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi 
mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad 
in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem 
imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Jn 15,9-17 

TUDI CIGANI (IN ŠE KDO) SO BOŽJI OTROCI 

 

»Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha« je naslovna vrstica (povzetek) vsebine prvega berila 

današnje nedelje. Odlomek pripoveduje, kako je apostol Peter po Božjem navdihu s podelitvijo zakramenta 

svetega krsta sprejel v družino Kristusovih učencev prve pogane. Maja leta 1997 je sv. Janez Pavel II. med 

sveto mašo pred baziliko sv. Petra v Rimu razglasil nekaj novih blaženih. Med njimi je bil tudi Ceferino 

Gimenez Malla, prvi cigan v zboru blaženih.  

Beseda »cigan« je skorajda psovka. Cigani so po našem pojmovanju pogosto zviti, malopridni in 

lahkomiselni ljudje, ki se jih je bolje varovati kot pa imeti z njimi stike. Podobno so mislili pravoverni Judje 

o poganih, ki se jim niso zdeli vredni Božje izvolitve. Pa jih je Bog »razočaral«: on sprejema med svoje 

otroke vse, ki mu odprejo svoje srce. To je pogoj za prejem svetega krsta, ki pomeni vstop v občestvo 

kristjanov. Edino Bog, ki vidi v srca ljudi, ve, kdo je pripraven za njegovo kraljestvo. Mi ljudje ne morem in 

ne smemo odločati. Božje odločitve so za naše pojme pogosto presenetljive. Vodi jih usmiljena dobrota, 

kajti Bog je ljubezen, kot nam zatrjuje apostol Janez v svojem prvem pismu, katerega odlomek je drugo 

berilo današnje maše.  

Če smo pravi Jezusovi učenci, se moramo veseliti, da Bog ravna na temelju dobrote in ljubezni, ne pa biti 

slabe volje, ko vidimo, da milost vere prejemajo tudi taki, ki so bili doslej do Cerkve brezbrižni ali celo 

sovražni. Tako mišljenje in govorjenje »dobrih kristjanov« razodevata veliko ozkosrčnost, pomanjkanje 

ljubezni, ki je razpoznavni znak pravih Jezusovih učencev. Vsi vemo, da se je Judovskim velikim 

duhovnikom in pismoukom, ki so se imeli za pravične, Učitelj iz Nazareta smrtno zameril, ko jim je dejal, 

da bodo cestninarji in vlačuge šli v Božje kraljestvo pred njimi. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PONOVITEV OZNANILA IZ PREJŠNJEGA TEDNA:  

 

 

*  S prvim majem smo začeli s šmarnicami. Kot vse drugo bo tudi to malo drugače 

kot je bilo prejšnja leta. V cerkvi bomo brali šmarnice za odrasle o svetem Jožefu, ker 

je papež letošnje leto razglasil za leto svetega Jožefa.   

Za otroke so pripravljene šmarnice po spletu, ki jih bodo dobivali vsak dan sproti. 

Starše prosim, da otroke spodbujajo, da sledijo tem šmarnicam.  
 
 
Letošnje šmarnice za otroke avtorja Aca Jeanta Svetniki so bili čisto (ne)navadni 
ljudje bodo družine lahko spremljale s pomočjo aplikacije (zgodba in izziv za vsak dan) in v 
obliki podcasta na Radiu Ognjišče, kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek. 
 
Prav tako bodo v zvočni obliki na voljo tudi šmarnice Marka Rijavca z naslovom Camino - pot, ki 
se začne na koncu. Avtorjevemu uvodu lahko prisluhnete na tej povezavi.      
 

 

* Glede števila vernikov pri obisku svetih maš – dovoljeno število je malo 

povečano. Za našo župnijsko cerkev je okoli 12 posameznikov, oziroma 12 družin 

(skupnih gospodinjstev).             

 

* Z veroukom bodo otroci začeli v sredo, 12. maja. Za verouk veljajo isti pogoji 

kot za pouk v šolah.  

 

* Prvo sveto obhajilo načrtujemo za nedeljo, 30. maja,  

 sveto birmo pa za nedeljo, 13. junija.  

Kakšne bodo razmere takrat, še ne vemo. Morda bo treba kombinirati podobno, kot lani 

za prvo obhajilo.  

 

 

 

*************************************************************** 

 

 

Molitev za škofa in božje ljudstvo pred škofovskim posvečenjem 

  

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji dobroti si 

izbral svojega služabnika Maksimilijana, da bo kot naslednik apostolov vodil 

tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu 

ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha gradili 

občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa in rasli v zvestobi Kristusovemu 

evangeliju.          Po Kristusu našem Gospodu. 

 

http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
https://smarnice.si/
https://avdio.ognjisce.si/cikel/zgodbe_za_otroke
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
https://soundcloud.com/user-236050240/predgovor

