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Jn 14,1–12 
JEZUS – OČE – UČENCI 

V odlomku iz Janezovega evangelija, ki nam ga prinaša današnja nedelja, 
Jezus odhaja v smrt, ki se ji nič ne more izogniti – Jezus ravno tako ne. Toda 
če je smrt za nas konec, jo on preustvarja v nov začetek, v prostorje večnega 
prijateljstva in intimnosti z Očetom. Toda Jezusovi učenci ne razumejo, o čem 
govori njihov učitelj. Eden izmed njih, Tomaž, želi poznati pot, na katero se 
Jezus odpravlja. V upanju, da bo Tomaž razumel in hkrati z njim mi vsi skupaj, 
razloži, da je on sam Pot, Resnica in Življenje. Slediti Jezusu pomeni najti 
pravo pot, ki vodi v življenje, ki ga zaznamuje resnica. To je področje Boga 
Očeta, k njemu se namreč Jezus vrača, in kdor mu bo sledil, ga bo tudi 
spoznal. Filip, še eden od učencev, želi takoj videti Boga Očeta. Jezus pa mu 
odgovori, da ga je že videl in da ga že pozna. Kdor je videl Sina, se pravi 
Jezusa, je videl tudi Očeta. Jezus dela to, kar dela Oče, govori, kar pravi Oče. 
To, kar Jezus pravi, je da, je eno z Bogom. 
Zaveda se, da tega ni lahko sprejeti niti verjeti, zato pravi: če ne doumete ali 
ne verjamete v to skrivnost, verujte zaradi del samih. Jezusova dela za časa 
njegovega življenja med nami so bila znamenja njegove enotnosti z Bogom. 
Karkoli je delal, govoril in učil, je jemal od Boga. Ker pa je Jezus eno z 
Bogom, bodo ljudje v njegovem imenu počeli še večje stvari. Jezus ni 
navezan na svoja dejanja, ne na svoj nauk, vse, kar si želi, je enotnost med 
njegovim očetom in njegovimi učenci. 
Tokratni odlomek nam nekako pripoveduje o večni povezanosti z Bogom, o 
večnosti, ki jo je za nas pripravil Jezus. Kako si predstavljaš to večnost? Mar 
niso stvari, kot je lepota, glasba, sreča, igra, radovednost, jabolčna pita in čaj z 
mlekom, dober vic in jok, ki ga prinaša združenje z ljubljeno osebo, ekstaza 
telesne intimnosti in čarobnost otroškega smeha že del življenja v Bogu? 
Zakaj bi si ga ne želeli v večnosti skupaj z Jezusom? 

Jezus mu reče:  
»Jaz sem pot  
in resnica in 
življenje.  

Nihče ne pride k 
Očetu 

 drugače kot po 
meni.  

Če ste spoznali 
mene, 

boste poznali  
tudi mojega Očeta.  

Zdaj ga poznate  
in videli ste ga.« 

 
(Jn 14,6–7) 
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Verouk redno. V nedeljo, 21.5. srečanje za starejše v Vremah ob 16h. Avtobus 
gre iz Dutovelj, v Tomaju bo ob 14.45, ustavi tudi v Križu. Lepo vabljeni. 
Prijavnico za letošnji oratorij (od torka 27.junija do nedelje 2. julija) bodo 
otroci dobili pri verouku. Birmanska skupina bo imela pri oratoriju posebne 
kateheze, zanje bo oratorij že neposredna duhovna priprava na birmo v letu 
2018.  



  

15.05.04.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
 1900 

 
V Anton Benčič, Tomaj 19 

16.05.2017 
TOREK 
Janez Nepomuk, 
duh.,muč. 

 
BRITOF 

 

 1900 
 
V čast Materi Božji, Tomaj 7 

17.05.2017 
SREDA 
 

 
KRIŽ 

          
 1900 

 
VDanica, Vladimir Benčič, Šepulje 33 

18.05.2017 
ČETRTEK 
 

 
KRIŽ 

 
 1900 

 
Po namenu ge. Cvetke iz Križa 

19.05.2017 
PETEK 
 

 
 
KRIŽ 

   
 1900 

 
VV Zabric-Valenčič, Križ 201 

20.05.2017 
SOBOTA 
 

 
AVBER 

 
 1900 

 
V Jože Ukmar, Ponikve 31 
 

21.05.2017 
6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
Nedelja turizma 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
  830   
1000 
 

 
VVAlojz, Antonija Guštin in VV 
Lavrenčič, Kosovelje 14  
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  
Krstno bogoslužje ob 11h in 12h 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

Jezus je BESEDA, 
ki jo je treba razglašati.  
Jezus je RESNICA,  
ki jo je treba povedati. 
Jezus je ŽIVLJENJE,  
ki ga je treba živeti.  
Jezus je LJUBEZEN,  
ki jo je treba ljubiti.  
Jezus je VESELJE,  
ki ga je treba deliti z drugimi.  
Jezus je MIR,  
ki ga je treba podarjati. 
… 
Zame je Jezus moje vse nad vsem. 

Jezus: SKRIVNOST 
 

Jezus, berem tvoje besede:  
»Jaz sem pot, resnica in življenje.«  
To me očara. Ti si pot.  
Če te res poskušam, najdem pot v življenje.  
V tem svetu tisočerih ponudb ne ostajam brez smerokaza.  
Ti si resnica.  
Če se potopim v tvoje besede, naenkrat spregledam.  
Jasno vidim dno. In čeprav je na zunaj še vse nejasno, že slutim:  
v globini se mi razkrije resnica.  
Ti si življenje, Jezus.  
Toda včasih si mi nekako tuj. Ne razumem te.  
Kot da se mi skrivaš za steno. Toda če tvoje besede vzamem resno,  
sem ti vedno bliže: če sem na poti do tebe,  
oživim na zunaj iz svoje notranjosti.  
Ko se v meni nekaj prebudi, te končno spoznam.  
In ko sem poln/a življenja, te izkusim:  
v moji živosti se mi razkrije skrivnost.  
Nisi več daleč od mene.  
Na vsaki poti, v vsaki resnici, ki jo razkrijem,  
v življenju, ki ga čutim,  	

	 


