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Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se 
boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz 
držal 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 ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. (Jn 15,9–12) 

OBVESTILA IN SPODBUDE
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83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com

Verouk še ta teden. 

V ponedeljek, 7.05. ob 19h vabim starše birmancev na srečanje. 
Birmanci imate dogovorjeno srečanje tudi v petek, 11.05. ob 18h, 
bogoslužje božje besede in kratko češčenje Najsvetejšega. 
Otroke vabim k šmarnični pobožnosti, ki je tam, kjer je tisti dan 
sv.maša.  

Skupina animatorjev za oratorij ima srečanje v soboto, 12.05. ob 
19h. 

Štev.:19/letnik VI.                     06. MAJ 2018

Jn 15,9–17 
LJUBEZEN IN VESELJE 

Kakor ima vsa zemeljska toplota in svetloba izvor v soncu, tako vsaka človeška 
ljubezen temelji v Božji ljubezni. Ljubezen med možem in ženo, med starši in 
otroki, med zaročencema, med prijatelji, sorodniki, znanci, sosedi ali komerkoli 
izhaja iz ljubezni, ki jo izžareva Božje sonce – če je le nesebična, če je odraz 
ljubezni med Očetom in Sinom ter med Sinom in njegovimi učenci. Tako ljubiti pa 
pomeni izpolnjevati Jezusovo zapoved. 
Takšna ljubezen rodi veselje. Veselje je  znamenje življenja, ki se prebuja, raste, 
razcveta in rodi sadove. Jezus je vesel, ker s svojim učlovečenjem, 
razodevanjem učencem, oznanjevanjem evangelija in uresničevanjem 
odrešenjskega načrta pospešuje rast, razcvet in dovršitev mesijanske dobe. 
Veseli se, čeprav ve, da ga še to noč čaka Oljska gora in naslednji dan Kalvarija. 
Njegova ljubezen se bo prav v trpljenju v vsej polnosti razcvetela in bo prav na 
Kalvariji rodila najžlahtnejši sad. 
Tega Jezusovega veselja naj bodo deležni tudi njegovi učenci. Za sedaj je še 
nepopolno – tudi oni bodo morali iti vsakdo na svojo Oljsko goro in nesti križ 
vsak na svojo Kalvarijo – a bo prišel čas njihovega dokončnega veselja, ki bo 
popolno. Enako velja za vse nas, ki ostajamo Jezusovi učenci. Nikoli nam Jezus 
ni dejal, da bo naše veselje tukaj popolno; vsakdo izmed nas mora kdaj tudi po 
poti trpljenja in preizkušenj, čeprav je tudi veselje del našega vsakdana. A tisto 
pravo, pristno, popolno veselje nas zagotovo čaka; prvi korak k slednjemu pa je 
izpolnjevanje njegove volje: »Da se ljubimo med seboj, kakor nas je on sam 
ljubil.« 
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07.05.2018  
PONEDELJEK  
1. prošnji dan

KAPELA
    
  8.00 Po namenu od drugod

08.05.2018  
TOREK  
2. prošnji dan

KRIŽ
    
19.00 ✞ Stanislav Macarol, Šepulje 27

09.05.2018 
SREDA  
3. prošnji dan

KRIŽ
   

19.00 Po namenu, Križ 153

10.05.2018 
ČETRTEK  
GOSPODOV VNEBOHOD

KAPELA 19.00 ✞ Ana Nusdorfer, Tomaj 7

11.05.2018 
PETEK 
Binkoštna devetdnevnica

UTOVLJE 17.00 ✞ Ivanka Bole, Utovlje 16, 8.dan

12.05.2018 
SOBOTA 
Leopold Mandić, duhovnik

AVBER 19.00 ✞ Jože Ukmar, Ponikve 31

13.05.2018 
7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

KAZLJE 

TOMAJ 

  

  8.30 
   
10.00

✞✞ Marija in Jože Černigoj, 
Kazlje 50 
ZA ŽUPLJANE 
(Po maši krstno bogoslužje ob 
10.45 in 11.30)

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Zaupaj v to, da ti bo Bog vedno znova poslal 
svojega angela, da se ti bo odpiralo srce in boš 
odprtega srca izlival ljubezen na vse, s čimer 
se boš srečeval: na ljudi, pa tudi na živali in 
stvari okoli sebe, na rože v svojem vrtu … Z 
vsakim vdihom sprejmi vase Božjo ljubezen – 
in predstavljaj si, kako veliko srce imaš in kako 
se vsega okoli tebe dotika Božja ljubezen. 

To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas  
in da bo vaše veselje dopolnjeno (Jn 15,11). 

Gospod Jezus, kje je popolno 
veselje, ki si nam ga podaril? 
Jaz ga ne vidim na obrazih tistih, 
ki verujejo vate. 
Kako to? 
Ali je tisto tvoje veselje mogoče  
duhovno veselje in se ne vidi? 
Ali je tisto tvoje veselje mogoče 
tako, da se ga da skriti? 
Toda ali veselje lahko skrivamo? 
Le kako ne bi odsevalo z obraza? 
Le kako bi lahko preprečili očem, 
da ne bi sijale? 
Zaradi drobnih veselj v življenju: 
desetke pri športni napovedi, 
zadetka na lotu, sreče s »podrgni in 
zadeni«, 
glavnega dobitka na dobrodelnem srečelovu,  
nepričakovanega prijateljevega obiska, dobre ocene ali povišanja 
plače ... 
vriskamo, poskakujemo, oči nam žarijo. 
Tvoje veselje, popolno veselje pa bi lahko ostalo potlačeno v 
notranjosti? 
Gospod Jezus, oprosti nam! 
Če naši obrazi ne žarijo od tvojega veselja,  
če ne znamo pokazati popolnega veselja, 
ki se poraja iz življenja po tvoji besedi, se ljudje, ki te ne poznajo, 
ne bodo odrekli drobnim veseljem, ki jih lahko najdejo brez tebe. 
In po naši krivdi ne bodo spoznali resničnega veselja. 


