
 
1. berilo: Apd 6,1-7; Psalm: 33; 2. berilo: 1 Pt 2,4-9; Evangelij: Jn 14,1-12 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

Jezus je moja in naša Pot 
 

Pet poglavij iz Janezovega evangelija (Jn 13 do 17) je primer 

katehez (osnovnega krščanskega verskega pouka) v skupnostih 

ljubljenega učenca. Vprašanja, ki so si jih zastavljali trije 
Jezusovi učenci, Tomaţ (Jn 14,5), Filip (Jn 14,8) in Juda Tadej 
(Jn 14,22), so bila tudi vprašanja skupnosti poznega prvega 
stoletja. Jezusovi odgovori nanje so bili kot ogledalo, kjer so 

skupnosti našle odgovor na svoje dvome in teţave. 14. poglavje 
je tako kateheza, ki uči skupnosti, kako ţiveti z Jezusom, ki ni 
več tako navzoč, kot je bil pred smrtjo in vstajenjem. Jn 14,1-4: Skupnosti so 

vprašale: »Kako lahko ţivimo v skupnosti s toliko različnimi mnenji?« Jezus 
pravi: »V hiši mojega očeta je veliko bivališč.« S tem ne ţeli povedati samo to, 
da se ni potrebno bati, da bi ne bilo prostora za nas pri Očetu, temveč tudi, da ni 
nujno, da vsi razmišljamo enako. Pomembno je, da vsi sprejemamo Jezusa kot 

razodetje Očeta in da zaradi ljubezni do njega vsi sprejmemo odnos sluţenja in 
ljubezni. Ljubezen in sluţenje sta »beton«, ki povezuje številne kamne v steni in 
raznolike skupnosti zdruţuje v eno Cerkev bratov in sester.  
 

Jn 14,5-7: Tomaţ vpraša: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati 
pot?« Jezus odgovori: »Jaz sem pot, ţivljenje in resnica!« Tri pomembne besede. 
Brez poti ne moremo hoditi in najti cilj. Brez resnice ne moremo biti prepričani. 
Brez ţivljenja je samo smrt! Jezus pojasnjuje, da je on pot, ker »nihče ne pride k 
Očetu drugače kot po meni«. On je vrata, skozi katera ovce vstopajo in odhajajo 
(Jn 10,9). Pot do Očeta pozna samo on, saj je bil z Očetom ţe od začetka − pred 
časom in stvarstvom. Jezus je resnica. V sebi ima polnost resnice, ker izhaja iz 

Očeta. Ko vidimo njega, vidimo Očeta. Jezus je svojim učencem obljubil, da se 
bodo, če bodo ostali z njegovo besedo, naučili resnice in resnica jih bo 
osvobodila (Jn 8,31). Jezus je ţivljenje, ker, če bomo stopali v njegove stopinje, 
bomo eno z Očetom in v sebi bomo imeli ţivljenje. Ne kaţe nam samo 
ţivljenjske poti (Ps 16,11); daje nam ţivljenje, ki ga lahko daje samo Bog Oče – 

ţivljenje v obilju, ki traja večno.  
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Jn 14,8-11: Filip prosi: »Gospod, pokaţi nam Očeta in zadosti nam bo.« Filip je 

izrazil ţeljo mnogih v Janezovih skupnostih in tudi vseh nas: kaj naj storim, da 
bom videl Očeta? Jezusov odgovor je zelo lep: »Kdor je videl mene, je videl 
Očeta.« Ne potrebno misliti, da je Bog daleč, oddaljen in neznan. Kdor ţeli 
vedeti, kakšen je Bog Oče, naj pogleda Jezusa. Jezus je razodel svojega Očeta s 
svojimi besedami in znamenji. »Jaz sem v Očetu in Oče je v meni.« Jezus je s 
svojim načinom bivanja razkril novo Boţje obličje. S svojo poslušnostjo Očetu 
se je popolnoma poistovetil z njim. Ves čas je delal tisto, kar mu je rekel Oče (Jn 
5,30; 8,28-29.38).  

 

Kot je bil Jezus s svojim načinom ţivljenja in delovanja razodetje Očeta, tako 
smo tudi mi poklicani, da razodevamo Jezusa drugim. Ko drugi gledajo oziroma 

opazujejo nas, kako ţivimo, naj bi videli in prepoznali v nas Jezusa. Zato je prav, 

da se vprašamo: »Kako odsevam Jezusa sredi ţivljenja?«  
 

Jn 14,12: Jezusova obljuba. Jezus pravi, da oseben odnos z Očetom ni samo 
njegov privilegij, ampak je moţen vsem, ki verujejo vanj. Po njem in z njim 

lahko delamo iste stvari, ki jih je Jezus storil za ljudi svojega časa. Posredoval bo 
za nas. Če ga bomo prosili za Sveteta Duha, da bi zmogli tako ljubiti in sluţiti 
ljudem, kot je on, bo prosil za nas Očeta, in ga nam dal v obilju. 

 
Hvala ti, Jezus, da mi odpuščaš moj pristranski pogled nase in na druge,  

in mi kažeš pot Ljubezni. Hvala, da me kličeš ravno takega, kot sem, saj ti veš,  
da ravno tak lahko opravljam dela, ki razodevajo Očeta. Hvala, da me vabiš, naj 

živim iz srca, ki ne prešteva in ki da vse. Hvala za pesem mojega življenja. 
 

OBVESTILA 

 

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. 

Šmarnice za otroke 2020 Marjeta Cerar: Največji dar (besedilo, 

posnetek, šmarnični izziv - pobarvanka ali naloga za reševanje, 
povezovanje, labirint ..., slikica z nalogo) 

Šmarnice za odrasle 2020 Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik 

Newman (besedilo, posnetek, šmarnična misel) 
Na Radiu Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam bom 
ob 10.15, spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus.  

 

 

http://sku.rkc.si/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-odrasle-2020-sveti-janez-henrik-newman/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-odrasle-2020-sveti-janez-henrik-newman/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-odrasle-2020-sveti-janez-henrik-newman/


Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve 

ponovno odprejo za bogosluţje z udeleţbo vernikov. Tako se bodo verniki 

lahko udeleţili svetih maš in prejemali nekatere zakramente. Cerkve so bile 
omejeno dostopne od 13. marca 2020, ko so škofje zaradi epidemije Covid-19 

odpovedali svete maše z verniki. 
V izogib širjenju epidemije, za ohranjanje zdravja vernikov ter slovenskega 
prebivalstva, so škofje, ob upoštevanju drţavnih predpisov ter predhodni 
seznanitvi pristojnih drţavnih ustanov, sklenili, da se svetih maš lahko 
udeleţujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu 

razkuţiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati 

obhajilo samo na roke. Po vsaki sveti maši bo potrebno obvezno prezračiti 
cerkve.  

Škofje so tudi ponovno dovolili podeljevanje zakramenta krsta in cerkvene 

poroke z največ 15 udeleţenci. Cerkveni pogrebi se izvajajo tako kot do sedaj ob 

upoštevanju drţavnih predpisov.  
Ţupnijski verouk je do nadaljnjega še vedno odpovedan in poteka na daljavo. 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogosluţja v slovenskih 
cerkvah v času epidemije COVID-19 so dostopna na naslednji povezavi: 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-

bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19 

 

Na Zavodu ŢIV!M v času karantene ponujajo Spletno pro-life izobraževanje, ki 

bo potekalo v ţivo. Namenjeno je mladim, ki si ţelijo nekaj več, so aktivni in si 
ţelijo biti sprememba. Pogovarjali se bodo o temah povezanimi z ţivljenjem, 
ljubeznijo in spolnostjo. Srečanja bodo popestrili zanimivi gostje. Srečanja 
potekajo ob ponedeljkih in petkih med 19.00 in 20.30. Komu je izobraţevanje 
namenjeno? - srednješolcem (3. in 4. letnik), študentom, vsem, ki jih zanimajo 

informacije s področja za ţivljenje (pro-life). Termini: 20. april – 25. maj 2020 

(ponedeljki in petki); čas: 19.00 - 20.30. Več informacij najdete na spletni strani 
Zavoda ŢIV!M: http://www.zavod-zivim.si/ 

 

Pod geslom Moliti za človeštvo je Visoki odbor za človeško bratstvo objavil v 

petnajstih jezikih povabilo, da bi se v četrtek, 14. maja 2020, ljudi po vsem 

svetu zdruţili v molitvi, postu in deli usmiljenja. Papeţ Frančišek vabi 
katoličane, da se pridruţijo tej pobudi, saj trdi, da »ima molitev univerzalno 
vrednost«.  
Visoki odbor, v skladu s cilji Dokumenta o človeškem bratstvu, predlaga, naj bo 
14. maj dan molitve, posta in prošnje za človeštvo ter vabi vse verske voditelje 
ter osebe po vsem svetu, naj odgovorijo na to človekoljubno povabilo ter se 
enoglasno obrnejo na Boga, da bi obvaroval človeštvo, mu pomagal premagati 
pandemijo, ponovno vzpostavil varnost, stabilnost, zdravje in blaginjo ter 

napravil naš svet, po koncu pandemije, bolj človeški in bratski. 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
http://www.zavod-zivim.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 

5. velikonočna,  
Job,  

svetopisemski moţ 

10. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Bizjak Štefanijo 

za † starše Deţelak in Bratanič ter v zahvalo Bogu 
za dar ţivljenja 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Pankracij, mučenec 

  11. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Brigito Kene Gregorič 

 

za † Joţeta in Pepco Šmajgl 

TOREK 
Leopold Mandič,  

redovnik 

12. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

 

za † Elizabeto Godler (nam. cv.) 

 

za † Jamnik Ivana, starše Jamnik-Krstnik, vse 

sorodnike in v dober namen 

SREDA 
Fatimska Mati Boţja 

13. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † duhovnike, ki so delovali v naši ţupniji 
 

za † Kolić Štefka, mamo Dragico in brata Draga 

ČETRTEK 
Bonifacij, mučenec  

14. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Vogrinc, Terezijo (obl.), sorodnike 
Vogrinc-Roţman in duše v vicah 

za † Cerjak Karla (nam. cv.) 

PETEK 
Zofija (Sonja), mučenka 

15. 5. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Franca in Terezijo Kodrič 

za † očeta Slavka Baškovič, mamo Vilmo, † brata, 

stare starše Gramc in Bláţevičeve 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Janez Nepomuk,  

duhovnik, mučenec 

16. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Novak Karla in Ano ter verne duše v vicah 

 

za † starše Adija in Marjanko Brod ter Bobič 
Gustla 

NEDELJA 

6. velikonočna,  
nedelja turizma;  

Jošt, puščavnik 

17. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ţerjav Draga (nam. cv.) 

za † Anico Roţman 

 

za † Pavlovič Diano (nam. cv.) 
 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO 
DUHOVNO MISEL DOMAČEGA ŢUPNIKA. 
 

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si  

http://www.zupnija-brezice.si/

