
 

 
 

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 ljubez-

ni. 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. 
 

(Jn 15,9–12) 
 

 

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 apo-
stol 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 raz-
glasil nekaj novih blaženih. Med njimi je bil tudi Ceferi-
no Gimenez Malla, prvi cigan v zboru blaženih.  
 Beseda »cigan« je skorajda psovka. Cigani so po 
našem pojmovanju pogosto zviti, malopridni in lahko-
miselni ljudje, ki se jih je bolje varovati kot pa imeti z 
njimi stike. Podobno so mislili pravoverni Judje o po-
ganih, 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 pr-
vem pismu, katerega odlomek je drugo berilo današ-
nje 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 
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Svete maše: 

6. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     9.5. 
Sv.Izaija, prerok 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h Za vse župljane obeh župnij 

10,30 V čast sv. Florijanu za gasilce, dar. Karitas 

15h Šmarnice 

Ponedeljek      10.5. 
Sv.Damijan de Veuster 

Trnje 

Zagorje 

18h V zahvalo, Trnje 66 – Šmarnice  

19,30 Za blagoslov polja in dobro letino – Šmarnice  

Torek              11.5. 
Sv.Pankracij, mučenec 

Trnje 

Zagorje 
18h +Branko Polh, Klenik 84, dar. Zagorje – Šmarnice  

19,30 V dober namen – Šmarnice 

Sreda             12.5. 
Sv.Leopold Mandić 

Zagorje 19,30 +Francka Širca, Zagorje 113, obletna – Šmarnice  

Četrtek          13.5. 
GOSPODOV 

VNEBOHOD 

Trnje 

Zagorje 
18h +Greta Tomšič, Trnje 7, 30.dan – Šmarnice  

19,30 Za duhovne poklice in svetost duhovn. - Šmarnice 

Petek              14.5. 

Sv.Bonifacij, mučenec Zagorje 
19,30 +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar.Karitas Trnje 

- Šmarnice 

Sobota            15.5. 
Sv. Sofija, mučenka 

Zagorje 
19h Spoved 

19,30 +Jože Čeligoj, Parje 16, obletna – Šmarnice  

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     16.5. 
Sv.Janez Nepomuk,m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h +Dragica Čekada, Ilir.Bistrica, dar. Trnje 73 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Šmarnice 
- PROŠNJI DNEVI ali KRIŽEV TEDEN je pred nami. Zaradi znanih razlogov bo-
do sv.maše samo v župnijskih cerkvah. Lepo vabljeni, da se udeležite teh sv.maš, 
kolikor je mogoče (do 15 oseb ali gospodinjstev), da prosimo Gospodarja narave, 
katere del smo tudi ljudje, ne samo za dobro letino, ampak tudi, da nas obvaruje 
vsega hudega: bolezni - pandemije in njenih posledic, neprimernega vremena, 
brezposelnosti… itd. 
- VEROUK ta teden: v Trnju bo samo v ponedeljek in torek, v sredo pa ne. V Za-
gorju bo reden (če ne bo spet kak virus…). 
- Slovesni praznik GOSPODOV VNEBOHOD je v četrtek, 13.5. Gospod Jezus 
je šel v nebesa, da nam pripravi prostor. Dosegli ga bomo, če bomo izpolnjevali 
njegove zapovedi in tako ostali v njegovi ljubezni (prim. današnji evangelij).  

Isti dan je spomin prvega prikazanja Matere Božje v Fatimi trem pastirčkom. 
Marija jim je naročala, naj molijo rožni venec za spreobrnjenje grešnikov. Če se 
ljudje ne bodo spreobrnili, bo prišlo na zemljo veliko hudega…, jim je napovedala. 
Da preprečimo ali vsaj zmanjšamo te »šibe«, (katerih ena je tudi koronavirus), 
molimo rožni venec tudi po družinah! 
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA začne v petek, 14.5. Priporočajmo se Svete-
mu Duhu za njegove darove in prave odločitve. – Letos imamo birmo, ki bo 26.9. 
v Trnju. Ne samo birmanci, vsi se pripravljajmo nanjo z vztrajno molitvijo, da bo-
mo prejeli Dar z višave, ki je dar Moči in Duh resnice.  
- OBISK MISIJONARJA: Prihodnjo nedeljo, 16.5. nas bo obiskal g. Janez Krmelj, 
misijonar z Madagaskarja. Predstavil nam bo svoje delo in stanje na misijonu.  
 



 
 

Zaradi covida-19 so letalske povezave prekinjene, da se še ne more vrniti na svoj 
misijon. – Če bo kdo želel, mu bo lahko izročil svoj dar za njegov misijon. 
- PRAZNOVANJE OBČINE PIVKA bo danes ob 18h in 20h in jutri ob 20h pred-
vajal TV Vascom. Vabljeni k ogledu! 
- SLOVENSKI ŠKOFJE so se seznanili z novim Odlokom o začasni omejitvi 
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 6. maja 
2021, (Uradni list RS št. 69/2021). Na osnovi omenjenega odloka so škofje za čas 
od 7. maja 2021 do vključno 16. maja 2021 sprejeli naslednja navodila: 

1. Vsi duhovniki in verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije. 
2. Vsi duhovniki in verniki naj upoštevajo naslednje številčne omejitve pri 

verskih obredih v cerkvah: 
2.a Pri verskih obredih v cerkvah se število oseb pri verskih obredih v zaprtih pro-
storih omeji na enega udeleženca oz. člana istega gospodinjstva (družino) na 20 
kvadratnih metrov. Udeležba v Trnju in Zagorju je torej lahko 15 oseb oz. gos-
podinjstev. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje 
desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med 
njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med ose-
bami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele).  
2.b Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev: 

 Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. 

 Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se 
kolektivno uresničuje verska svoboda. 

 Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih. 

 Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v ka-
terih se kolektivno uresničuje verska svoboda. 

3. Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno, ne pa zborovsko! 
 

To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, 

kakor sem vas jaz ljubil. Jn 15, 12 
 

Dva človeka. 

Eden je veren, drugi ne. Delata ena-

ke stvari. Zanimata se za probleme 

drugih ljudi, zlasti najbolj revnih in 

nemočnih. Dejavna sta v politiki ali 

celo v sindikatu in se zavzemata za 

pravičnejšo in solidarnejšo družbo. 

Del svojega časa posvečata prosto-

voljnemu delu. 

Ali je med njima kakšna razlika? 

Je, in to bistvena. 

Neverni človek odloča sam, do kod 

bo šel in kdaj se bo ustavil, koliko bo 

dal in koliko zadržal zase. 

Verni človek se odpove tej odločitvi 

in jo prepusti Jezusu, ki mu pravi: 

»Ljubite se med seboj, kakor sem vas 

jaz ljubil,« torej do konca, vse do da-

rovanja samega sebe. 

Neveren človek – čeprav vsakogar, 

ki naredi kaj dobrega bratom in ses-

tram, v resnici podpira Gospod – 

misli, da bo našel potrebno moč v se-

bi, in zato tudi  misli, da ima pravico 

reči: Več kot toliko ne morem; nihče 

ne more zahtevati od mene še več.« 

Veren človek ne more nikoli reči 

»Ne morem več,« ker mu je neizčrpna 

moč Vstalega vedno na razpolago v 

molitvi in zakramentih. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 



10. maj 
DAMIJAN JOŽEF  

DE VEUSTER 
 

Ta flamski redovnik je deloval kot misijo-
nar na Havajskih otokih. Zadnjih šestnajst 
let svojega življenja je posvetil službi go-
bavcem na Molokaju, otoku smrti. V vsak-
danjem stiku  s temi ljudmi, ki so gnili in 
razpadali pri živem telesu, je tudi sam postal 
gobav. S tem dejstvom je računal, ko je sto-
pil na otok, vendar je bila Kristusova ljube-
zen, ki ga je gnala k tem najmanjšim med 
Božjimi otroki, močnejša od strahu pred to 
strašno boleznijo. Njegovo življenje se je 
pričelo 3. januarja 1840 na severozahodu 
Belgije. Starši so mu dali ime Jožef in zgo-
daj je zaslišal Gospodov klic. Postal je član 
reda Presvetega Srca Jezusovega in Mariji-
nega z redovnim imenom Damijan. Name-
sto obolelega brata Pamfilija, svojega 
rodnega brata, je leta 1863 odpotoval v mi-
sijone na Havajske otoke. Tam je bil kmalu 
po prihodu posvečen v duhovnika. Po šest-
najstih letih dela med gobavci, ko je postal 
njim enak tudi v bolezni, je 15. aprila 1889 
umrl, star komaj devetinštirideset let. K zad-
njemu počitku so ga položili najprej na Mo-
lokaju, leta 1936 pa so ga prepeljali v do-
movino. 
Po uspešno zaključenem postopku leta 
1995 ga je sv. Janez Pavel II. razglasil za 
blaženega. Med svetnike pa je ga je prištel 
Benedikt XVI. 11. oktobra 2009. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
DELO – »Uči se sine, da ne boš ra-
bil delati kot jaz,« mi je vselej govoril 
oče. No, končal sem osnovno šolo, 
srednjo šolo, dve fakulteti in nekaj 
tečajev. Imel je prav: zdaj sem brez 
dela.  

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Ali je lahko kristjan popoln individualist? 
 

Ne, kristjan ne more nikoli biti popoln 

individualist, kajti človek ima že po na-

ravi družbeno razsežnost.  
(KKC 1877–1880, 1890–1891) 
 

Vsak človek ima mater in očeta; sprejema po-
moč od drugih in je dolžan pomagati ter razvijati 
svoje talente v dobro vseh. Ker je človek »po-
doba« Boga, na neki način odseva Boga, ki v 
svoji globini ni osamljen, temveč je troedini (in s 
tem življenje, ljubezen, dialog in izmenjava). 
Ljubezen je konec koncev osrednja zapoved za 
vse kristjane; po ljubezni smo v globini in v 
osnovi napoteni drug k drugemu: »Ljubi svoje-
ga bližnjega kakor samega sebe« (Mt 22,39). 
 

Kaj pomeni: Cerkev je 'tempelj Svetega 

Duha'? 
 

Cerkev je prostor v svetu, kjer je Sveti 

Duh povsem navzoč.  
(KKC 797–801) 
 

Izraelsko ljudstvo je častilo Boga v jeruzalem-
skem templju. Tega templja ni več. Na njegovo 
mesto je stopila Cerkev, ki ni vezana na dolo-
čen kraj. »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani 
v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 
18,20). Kristusov duh jo oživlja: prebiva v bese-
di Svetega pisma in je navzoč v svetih zname-
njih, zakramentih. Živi v srcih vernikov in govori 
iz njihovih molitev. Vodi jih in obdarja z darovi  
– preprostimi, pa tudi nenavadnimi. Kdor se 
prepusti Svetemu Duhu, lahko doživi resnične 
čudeže.  
 

 

Kristjani imajo dolžnost oznanjati 
evangelij in nikogar izključevati. 
Naj ne oznanjajo kakor nekdo,  

ki naklada novo dolžnost,  
ampak kakor tisti, ki deli veselje. 

(papež Frančišek) 

 


