
 
1. berilo: Apd 1,12-14; Psalm: 27; 2. berilo: 1 Pt 4,13-16; Evangelij: Jn 17,1-11a 

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJA SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA 

 

Prišla je ura za Boga in zame 
 

V svojem govoru na zadnji večerji Jezus govori o svoji »slavi« 
in »slavi« svojega Očeta. Ta »slava« je kriţ, o katerem govori, 
in njegova svobodna daritev ţivljenja za nas. Na kriţu namreč 
Bog razodeva širino svoje neizmerne ljubezni do grešnikov in 
moč Jezusove odrešilne daritve, ki nas očiščuje greha (Rim 8). 
Jezus je svojemu Očetu izkazal najvišjo čast in slavo s svojo 
poslušnostjo in pripravljenostjo, da gre v svoji ljubezni do 
njega in ljudi do konca, do smrti na kriţu. 
Bog Oče nam je dal svojega edinorojenega Sina, da nas je 
osvobodil suţenjstva greha, krivde in obsodbe ter nam 

omogočil novo ţivljenje v Svetem Duhu. Njegovo darovanje svojega ţivljenja za 
nas nam prinaša novo ţivljenje − obilno ţivljenje miru in veselja, ki ga Bog ţeli 
deliti z vsakim izmed nas. V kriţu vidimo nov obliko ljubezni − ljubezen, ki je 
usmiljena, poţrtvovalna in velikodušna.  
Jezus nam ponuja večno ţivljenje, ki je več kot preprosto ţivljenje brez konca ali 
večno stanje bivanja. Znanost in medicina iščeta načine, kako podaljšati človeško 
ţivljenja. Bog nam ponuja nekaj veliko večjega in bolj presegajočega kot 
preprosto podaljšanje fizičnega ţivljenja. Večno ţivljenje je kvalitativno več in 
kvantitativno. Imeti večno ţivljenje pomeni imeti v sebi polnost ţivljenja Boga. 
Ko ţivimo v Bogu naše ţivljenje, izkusimo ţe tukaj in zdaj nekaj Boţjega 
veličanstva, slave in svetosti, kar nam bo v večnosti dano v polnosti. Bog nas s 
podaritvijo in delovanjem Svetega Duha napolni z obilnim sadom svojega miru, 

veselja in ljubezni.  

Jezus svojim učencem pove, da lahko spoznajo edinega pravega Boga. 
Poznavanje Boga ni omejeno na to, da nekaj vemo o Bogu, ampak Boga lahko 

osebno in intimno spoznamo in se zedinimo z Bogom v osebnem odnosu ljubezni 

in prijateljstva. Jedro krščanstva je osebno in izkustveno spoznanje Boga v 
Svetem Duhu kot našega večnega Očeta − tistega, ki nas je poznal pred 

stvarjenjem sveta (Ef 1,4 in Rim 8,29) in nas je stkal v materinem telesu (Ps 
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139,13 in Jer 1,5), in v katerem imamo po veri v Jezusa Kristusa večno ţivljenje. 
Jezus nam po svojem Duhu omogoča, da lahko vsak osebno pozna Boga kot 
svojega Očeta. Ko gledamo Jezusa, vidimo Boga Očeta.  
V Jezusu Kristusu vidimo popolno ljubezen do Boga − Boga, ki v polnosti skrbi 
za vse stvarstvo in vsakega človeka. Jezus je razodetje Boga, ki nas ljubi 
celostno, brezpogojno in popolno. Jezus vabi vsakega od nas, da se bolj 

poglobimo v osebni odnos ljubezni in enosti uma, srca in duha z večnim Očetom, 
Sinom in Svetim Duhom, ki nas je iz ljubezni ustvaril in nas nenehno ustvarja. 

 

Ljubi Bog, hvala za tvojo celostno, brezpogojno in popolno ljubezen.  

Hvala ti, Jezus, da stalno moliš zame in za vse nas.  
Hvala, da me vabiš, naj kdaj počakam, da lahko tako ti vodiš moje življenje  

in ga napolniš z okusom, vonjem in dotikom polnosti, Ljubezni. 
 

OBVESTILA 

 

100-letnica rojstva Janeza Pavla II. Svet se je v ponedeljek, 18. maja 2020, 

spominjal 100-letnice rojstva papeţa, ki je Katoliško cerkev popeljal v tretje 
tisočletje. Karol Wojtyla, pozneje Janez Pavel II., se je rodil 18. maja 1920 v 
Wadowicah na Poljskem, umrl je 2. aprila 2005 v Vatikanu. Ob 100-letnici 

rojstva je papeţ Frančišek, ki ga je leta 2014 razglasil za svetnika, zjutraj daroval 
sveto mašo ob njegovem grobu v vatikanski baziliki. Janez Pavel II., ki je 
Petrovo barko krmaril od leta 1978 do leta 2005, je v svojem 27- letnem 

pontifikatu obiskal skoraj 130 drţav, boril se je proti komunizmu, reformiral 
vatikanske strukture in na različnih področjih poglobil teologijo. A kot je dejal 
papeţ Frančišek, je bil predvsem človek molitve, bliţine ljudstvu in pravičnosti.  
Sicer pa se je v srca Slovencev poljski papeţ zapisal z besedami, ki jih je leta 
1996 izrekel v Postojni. »Korajţa velja« in »Papeţ 'ma vas rad.« Janez Pavel 
II. pa je Slovenijo obiskal še leta 1999, ko je škofa Antona Martina Slomška 
razglasil za blaţenega.  
 

V Katoliški Cerkvi danes, 24. maja, obhajamo 

praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. 

Marije Pomagaj. 

K nastanku praznika sta pripomogla dva 

zgodovinska dogodka. V času papeţa Pija V. 
(1566–1572) so deţele okrog sredozemskega 
morja ogroţali Turki. Zbral je 222 ladij in 
40.000 vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda 
bitka, v kateri so osvobodili 15.000 krščanskih suţnjev. Na tej osnovi je papeţ 
Pij V. Boţji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi 

sestavni del litanij Matere Boţje.  



Na praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. Marije Pomagaj se spominjamo 
vrnitve papeţa Pija VII. (1800–1823) iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar 
Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 
razglasil ukinitev papeške drţave. Hkrati je ukazal, naj papeţa ujamejo in 
odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomanjkanje. Papeţ Pij VII. je bil 
brez streţaja, spovednika, vzeli pa so mu tudi brevir, knjige in pisala. 
Leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen in leta 

1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal v Fontainebleauju pri Parizu, 

kamor je dal zapreti tudi papeţa Pija VII. Papeţ se je 24. maja 1815 vrnil v Rim 
in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice kristjanov. Leta 1815 
se je rodil sv. Janez Bosko (1815–1888), ustanovitelj salezijancev, ki je svoje 

delo z mladino izročil v Marijino varstvo. 
Praznik Marije Pomočnice kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po 
svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej praznujejo na Brezjah, ki so najbolj 

priljubljena in znana slovensko boţja pot ter v ţupniji Marije Pomočnice na 
Rakovniku. 

Po naročilu mošenjskega ţupnika Urbana Aţbeta so leta 1800 na Brezjah 
postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika 

Leopolda Layerja, posnetek znamenite Cranachove Marije Pomočnice. Leopold 
Layer je leta 1814 iz zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, 
poslikal celotno kapelico. Marijina podoba je postala vir milosti in navdiha, saj 

so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so 
vzbudila različna uslišanja. Ljubljanski škof Jakob Missia (1897–1899) je 9. 

oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 

1900 pa jo je tudi posvetil. 

 

Katoliška Cerkev v Sloveniji 27. maja praznuje god mučenca 
bl. Alojzija Grozdeta (1923 – 1943). Na evharističnem 
kongresu v Celju je bil 13. junija 2010 med sveto mašo, ki jo je 
daroval drţavni tajnik kardinal Tarcisio Bertone in katere se je 
udeleţilo 32.000 vernikov, razglašen za blaţenega Alojzij 
Grozde. Alojzij Grozde je čudovit zgled krščanskega ţivljenja 
in tako vzor za vsakega kristjana, še posebej za mladino. 
Njegova mučeniška smrt iz prezira do vere razodeva zvestobo krščanskim 
idealom, ki so jih ljudje na našem prostoru, pogumno izpovedovali tudi v 
najhujših trenutkih ţivljenja slovenskega naroda. 
 

Šmarnice 2020 Na spletni strani Slovenskega katehetskega urada 

(http://sku.rkc.si/) so vsak dan dostopne povezave do šmarnic tako za otroke kot 
za odrasle. 

 

 

http://sku.rkc.si/


 
8. obletnica 

 

 

Vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. 

 

VSE SVETE MAŠE SO V ŢUPNIJSKI CERKVI SVETEGA LOVRENCA. 
 

NEDELJA 

7. velikonočna,  
nedelja sredstev 

druţbenega obveščanja; 
Marija Pomagaj 

24. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Toneta Furlan, brate Ivana, Slavkota, Joškota, 
Dragota, sestri Helenko in Tonko, svake Tinčeta, 
Markota, Andreja, stare starše Jakolič in 
pozabljene duše v vicah 

za † starše, brate, sestre, sorodnike Cerjak in stare 

starše Dimič-Cerjak 

za † Ivana Ogorevc 

PONEDELJEK 
Beda Častitljivi, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

  25. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Roţman Ano 

 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

TOREK 
Filip Neri, duhovnik 

26. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

 

za † Joţeta Klobučar 
 

za † Ogorevc Slavka (obl.) 

za † Šavrič Danielo (30. dan) 

SREDA 
Alojzij Grozde,  

mučenec 

27. 5. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

v zahvalo za dar ţivljenja 

za † Gumzej Gvida (obl.) ter druţine Gumzej, 
Kovačič 

ČETRTEK 
German Pariški, škof  

28. 5. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

za † Habinc Toneta in Lisec Neţo 

PETEK 
Maksim Emonski, škof 

29. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v zahvalo Mariji Pomagaj 

 

za † Ivano Piltaver 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Kancijan in drugi oglejski 

mučenci 

30. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Zoré Albino 

 

za uspešno šolsko leto in uspešno maturo 

NEDELJA 

BINKOŠTI 

Obiskanje Device 

Marije 

sklep šmarnic 

31. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Martina in mamo Marijo Pavlovič 

za † Hribar Marijo (obl.), očeta Karla, mater 
Frančiško ter ostale sorodnike Hribar-Piltaver 

za † mamo Branko Ţarn 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE PRISPEVEK O 
KULTURNI DEDIŠČINI, KI GA PRIPRAVLJA ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ. 
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