
 

 
 

»Tisti dan boste spoznali, 

da sem jaz v Očetu  

in vi v meni in jaz v vas. 

Kdor ima moje zapovedi 

in se jih drži, ta me ljubi; 

kdor pa me ljubi,  

tega bo ljubil moj Oče, 

in tudi jaz ga bom ljubil 

in se mu razodél.« 
  

(Jn 14,20–21) 

 

 

LJUBITI BOGA 

 Jezus v današnjem evangeliju kar dvakrat poudarja: »Če 
me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« in »Kdor ima 
moje zapovedi in jih spolnjuje, me ljubi«. Po domače bi rekli: 
ljubezen do Boga je treba pokazati z dejanji. Tudi starši se ne 
zadovoljijo s tem, da jim otroci z besedami ponavljajo: »Rad 
te imam.« Če ne upoštevajo njihovih želja in ukazov, njihova 
ljubezen nima nobene življenjske vrednosti. Preskusni kamen 
naše ljubezni do Boga, kar je dejansko naša vera, je uresni-
čevanje Jezusove največje zapovedi. V njej je povzet dekalog 
ali deset Božjih zapovedi, ki urejajo človekov odnos do Boga, 
Stvarnika in Očeta, in do soljudi, ki so zaradi skupnega Očeta 
naši pravi bratje in sestre. V obe smeri ima ta »največja za-
poved« enako težo. Pobožen ljudomrznež je od Boga bolj 
oddaljen kot pa tisti, ki zna ustvarjati prisrčne medčloveške 
odnose, čeprav Boga z jezikom ne priznava.  

 Pomembno se je odpreti delovanju Svetega Duha, kot so 
se novokrščenci iz Samarije, ki smo jih lahko srečali v današ-
njem prvem berilu. Jezus obljublja apostolom in vsem svojim 
učencem Duha resnice. To je tista oživljajoča moč, ki v nas, 
če mu ne postavljamo ovir, rodi sadove krščanskega življenja, 

življenja po Božjih zapovedih. Apostol Pavel v svojem pismu Galačanom našteva za življenje 
silno dragocene »sadove Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zve-
stoba, krotkost, samoobvladovanje«. Roditi te sadove pomeni »imeti Jezusove zapovedi in jih 
spolnjevati«. Ali z drugimi besedami – ljubiti Boga. 

 Naše krščanstvo se mora »učlovečiti«. To zahtevo je po pozornem branju evangelija spoz-
nala in v odlokih Drugega vatikanskega cerkvenega zbora izrazila Cerkev na pragu tretjega kr-
ščanskega tisočletja. Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu se namreč začenja z 
razglasom: »Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh ka-
korkoli trpečih, je hrkati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev.« 

 Prošnja, s katero se obračamo k Bogu pri božični maši, velja za vse dni kristjanovega življe-
nja: »Vsemogočni Bog, tvoja učlovečena Beseda nas je obsijala z novo lučjo. Naj odseva v na-
ših delih, kar se po veri sveti v naši duši..« 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

6. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     17.5. 
Sv. Jošt, puščavnik 

Trnje  
Trnje 

Zagorje 
Zagorje 

  9,45 Litanije Matere Božje in blagoslov 
  9h +Jože in starši Abram, Trnje 100, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

20h Šmarnice 

Ponedeljek       18.5. 
Sv. Janez I., papež 

Šilentab. 
Trnje 

17,30 +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12 

19h +Marijan Žele, Trnje 4, osmina 

Torek              19.5. 
Sv. Krišpin, redovnik 

Sv.Pavel 
Klenik 

17,30 +Jože in Ivana Česnik, Drskovče 28, obletna 
19h +Mara Kapelj in +Franc Žele, Klenik 25, obletna 

Sreda             20.5. 
Sv. Bernardin Sienski 

Parje 19h V čast Sv. Duhu za zdravje, Parje 25/a 

Četrtek          21.5. 
GOSPODOV  

VNEBOHOD 

Zagorje 
Trnje 

17,30 +Marica Štrancar, Zagorje 113, obletna 
19h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna 

Petek             22.5. 
Sv. Emil, mučenec 

Zagorje 19h V čast Mariji Pomočnici kristjanov za Ratovce 

Sobota            23.5. 
Sv. Socerb Tržaški,m. 

Zagorje 
19h +i Kristan, Zagorje 31, obletna 

 +Rafo Štavar, Zagorje 103, obletna 

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     24.5. 
Marija Pomočnica kr. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,45 Litanije Matere Božje in blagoslov 
  9h +Jože in starši Abram, Trnje 100, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

20h Šmarnice 
 

- SPOMIN NA OBISK PAPEŽA JANEZA PAVLA II. V POSTOJNI 18.5.1996: Ju-
tri bo stota obletnica rojstva sv. papeža Janeza Pavla II, obenem bo minilo 24 let, 
kar nas je ta papež obiskal v Postojni ravno na svoj 76. rojstni dan. Tam se nas je 
zbralo okrog 70.000 mladih in odraslih. Bilo je zelo prisrčno srečanje s papežem. 
Vsem so nam ostale v spominu nekateri stavki: »Vsaka generacija se mora sama 
odločiti za Kristusa!« »Odprite vrata Kristusu«, kar je rad ponavljal že od začetka 
svoje papeške službe. Pa tudi: »Ne bojte se Kristusa! Nič nam ne vzame, vse pa 
nam da!« Splošno geslo papeževega obiska v Sloveniji je bilo: »Oče, potrdi nas v 
veri!« Najbolj pa sta nam ostali v spominu besedi: »Korajža velja!« (Še moj spo-
min: Zadolžen sem bil za pripravo zabojnika, kamor se je papež po srečanju pri-
šel nekoliko odpočit. Pripravil sem kavo, da si jo s tajnikom lahko vzameta. Ena 
skodelica je bila uporabljena – ne vem, ali je pil iz nje papež ali tajnik…! Pred od-
hodom nas je g. škof Metod predstavil papežu, ki se je z vsakim izmed nas, ki 
smo bili tam, rokoval in nam podaril rožni venec.) 
- PROŠNJI DNEVI pričnejo jutri. Morda smo po pandemiji koronavirusa covid-19 
spoznali, da nismo gospodarji zemlje mi, ampak tisti, ki jo je ustvaril. Mi smo le 
upravljavci, ki moramo zanjo skrbeti in jo obdelovati, da nam daje »vsakdanji 
kruh«. Vsi smo od nje odvisni, ne le kmetje, ki jo obdelujejo. Zato je prav, da se s 
svojimi prošnjami za ta vsakdanji kruh vsi obračamo na našega dobrega nebe-
škega Očeta, pa naj opravljamo ta ali oni poklic. Zato se v prvih treh dneh radi 
udeležujmo teh molitev!  
- GOSPODOV VNEBOHOD praznujemo kot slovesni praznik v četrtek, 21.5. 
Jezus Kristus je po svojem zemeljskem življenju, po trpljenju smrti in slavnem  



 
 

vstajenju odšel v nebesa, da nam pripravi prostor. Ni nas pustil samih, ampak 
nam je poslal Tolažnika Sv. Duha, da bi nas spremljal in navdihoval na naši poti 
proti večnosti. Če mu bomo poslušni, bomo tudi mi – ne brez lastnega prizadeva-
nja in truda – dosegli večno življenje v Bogu v družbi angelov in svetnikov. - Svete 
maše ta dan glej zgoraj! 
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA začne v petek. Apostoli in drugi Jezusovi 
učenci so se z Marijo v molitvi pripravljali na 'Dar z višave'. Tako jih tudi mi po-
snemajmo z vztrajno molitvijo, da bomo tudi mi odprti za prejem Njegovih darov. 
- S PRVOOBHAJANCI se bomo začeli pripravljati na prejem sv. obhajila v petek, 
22.5. ob 17,30 v župnijski cerkvi.  
- RATOVSKI SHOD se letos – zaradi premajhnega prostora v cerkvici – prestavi 
v župnijsko cerkev, kjer bo maša za vse ratovske vaščane že v petek, 22.5. ob 
19h.  
- PODPIS PETICIJE V ZAHVALO IN PODPORO: Po TV Slovenije, internetu smo 
lahko videli in po radiu slišali, kako nekateri protestirajo proti sedanji vladi, ki je s 
primernimi ukrepi zajezila in ustavila širjenje pandemije v Sloveniji ter tudi pripra-
vila pomoč vsem prizadetim. Da ne bi mislili, da vsi podpirajo skupino protestni-
kov, je koordinacija »Združeni za Slovenijo« pripravila podpisni list peticije: »Po-
trebujemo vlado, ki zna in zmore – in taka vlada potrebuje nas!«, da se s tem 
upremo preglasni manjšini, ki ji TV in radio Slovenija izkazuje preveliko važnost in 
podporo. Na mizici za tisk je list z informacijo, zakaj gre, in tam se tudi sami s 
podpisom lahko pridružite imenovani peticiji. 
 

Preljubi, Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pri-

pravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. (1 Pt 3,15) 
 

 

Nevednost ljudi o vprašanjih krščanske 

vere je naravnost nedoumljiva. 

Zdi se, da leta župnijskega verouka in 

verskega pouka v šolah, neštete pridige, 

tečaji, priprave na zakon, srečanja pred 

krstom otrok ne puščajo nobenih sledi; 

odrasli, praktični kristjani ali ne, veru-

joči ali ne, ostajajo v veliki večini na 

»prvoobhajilni« stopnji poznavanja ve-

re. 

Novinarji in novinarke so dokaz te ne-

vednosti: kadar govorijo o katoliški ve-

ri, razen zelo redkih ustrezno usposob-

ljenih, dobivamo kurjo polt.  

Stanje, kakršno je, kliče Cerkev k nujni 

in globoki preobrazbi. 

V današnji družbi, ki se nenehno razvija 

in ki jo zasipavajo z mikavnimi ponud-

bami načina življenja, vera, ki sebe ne 

zna utemeljiti, ne služi človeku, ki jo 

ima, in ni uporabna za evangelizacijo. 

Starši, župniki, kateheti, pridigarji, ve-

roučitelji, ki se pogosto omejujejo na 

govorjenje, si morajo  pridobiti sposob-

nost pogovarjanja. 

Oznanjevanje in spoznavanje evangelija 

si zaslužita mnogo več kakor vedno isti 

neučinkoviti »bla bla bla«.  
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

Cerkev živi sredi tega sveta, zato se mora zanj zanimati. Ne more mimo dejstva, da je na 
svetu na stotine milijonov turistov, ki vsak dan prehajajo iz kraja v kraj. Prav zaradi tega je 
današnja nedelja – nedelja turizma. Za nas je namreč pomembno dvoje: da hodimo po 
svetu kot kristjani in da turiste sprejemamo kot kristjani. Preživimo v Svetem Duhu svoj 
prosti čas in pomagajmo ga tako preživeti tudi drugim.           Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3 



19. maj 
KRISPIN 

 

Sveti Krispin se je rodil 13. novembra 1668 v 
Viterbu, enem najstarejših mest severno od 
Rima. Preprosta, a zelo pobožna zakonca Fio-
retti, sta mu pri krstu dala ime Peter. Pri materi 
se je naučil prisrčno ljubiti Božjo mater Marijo, 
ki jo je imenoval ‘moja Gospa’ in je hotel vedno 
biti njen najboljši otrok. Zelo rad je stregel pri 
maši, a nikdar ni sprejel od duhovnikov nagra-
de za svojo službo. Preprosto se je zahvalil: 
»Moja Gospa mi je že plačala.« Starši so ga 
dali v uk za čevljarja. Ko je opravljal svoje delo, 
je zraven prepeval, ljudem rad postregel in 
prenašal vse sitnosti svojih odjemalcev. Skrivaj 
se je pokoril in si pritrgoval v jedi, da je mogel 
deliti vbogajme zapuščenim revežem in bolni-
kom. Prav v tem je bil vir njegove vedrosti, saj 
je čutil, da njegovo dobroto hvalita ‘njegova 
Gospa’ Marija in njen Božji Sin. Pri petindvaj-
setih letih je prosil za sprejem v kapucinski red. 
Ker je bil izučen čevljar, so mu v samostanu 
dali ime Krispin – svetnik tega imena je na-
mreč zavetnik čevljarjev. Brat Krispin pa je 
opravljal še razne druge službe: bil je vrtnar, 
strežnik bolnikov, kuhar in zbiralec miloščine 
po mestih, kjer je bil, najdlje v Orvietu. Povsod 
so ga imeli radi zaradi njegove vedrine. Na 
stara leta, ko je že težko hodil, so ga prestavili 
v Rim, kjer je bil spet ministrant kot v otroških 
letih. Kadar je bil prost, je hodil od oltarja do ol-
tarja, včasih je pri katerem dlje obstal, zato-
pljen v molitev. Srečen smehljaj ni več izginil z 
njegovih ustnic. Ko je 19. maja 1750 umrl, star 
82 let, je šel z istim blaženim smehljajem Bogu 
naproti. 
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Vsemogočni Bog,  
z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja  
v čast vstalemu Kristusu.  
Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz 
našega vsakdanjega življenja,  
da bodo vsi spoznali veselje nas,  
velikonočnih kristjanov.  
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni: Jezus je šel v nebesa? 
 

Z Jezusom je eden od nas prišel k Bo-

gu in je za vedno tam. V svojem Sinu 

je Bog nam ljudem človeško blizu. Po-

leg tega pove Jezus v Janezovem evan-

geliju: »… in ko bom povzdignjen z 

zemlje, bom vse pritegnil k sebi« (Jn 

12,32).  
(KKC 659–667) 
 

V Novi zavezi Jezusov vnebohod ozna-

čuje konec štiridesetdnevne posebne bli-

žine Vstalega do svojih učencev. Ob 

koncu tega časa Kristus z vso svojo člo-

večnostjo vstopi v Božjo slavo. Sveto 

pismo to izrazi s podobami 'oblaka' in 

'neba'. »Človek,« pravi papež Benedikt 

XVI., »dobi prostor v Bogu.« Jezus Kri-

stus je zdaj pri Očetu, od koder bo neke-

ga dne prišel »sodit žive in mrtve«. Kri-

stusov vnebohod pomeni, da Jezus ni več 

vidno na zemlji, toda kljub temu je nav-

zoč in je tu. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 

»Spoštovana gospa, zdi se mi, da bo na platnu 
prostor zgolj za vaš obraz.« 

 


