
Evangelij: Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje Jn 15,9 17 
Tisti čas je rekel Jezus svojim 
učencem: 9»Kakor je Oče mene 
ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. 
Ostaníte v moji ljubezni! 10Če boste 
izpolnjevali moje zapovedi, boste 
ostali v moji ljubezni, kakor sem 
tudi jaz izpolnil zapovedi svojega 
Očeta in ostajam v njegovi 
ljubezni. 11To sem vam povedal, da 
bo moje veselje v vas in da bo vaše 
veselje dopolnjeno. 12To je moja 
zapoved, da se ljúbite med seboj, 
kakor sem vas jaz ljubil. 13Nihče 
nima večje ljubezni, kakor je ta, da 
dá življenje za svoje prijatelje. 14Vi 
ste moji prijatelji, če delate, kar 
vam naročam. 15Ne imenujem vas 
več služabnike, ker služabnik ne ve, 
kaj dela njegov gospodar; vas sem 
imenoval prijatelje, ker sem vam 
razodel vse, kar sem slišal od 
svojega Očeta. 16Niste vi mene 
izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil 

in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo 
Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 17To vam naročam, da se 
ljúbite med seboj!« 

LJUBITE SE MED SEBOJ 
Jezus nas v današnjem evangeliju opominja, naj bomo tudi med seboj eno. 

Vedno znova nas ta misel preseneča, kako da je bližnji tako pomemben, 
naravnost usoden, saj ne verujemo v soseda, znanca, krhkega človeka, 
temveč v mogočnega Boga. Toda »ljubiti Boga« je lahko zelo zelo poceni: le 
lepe besede, prijetna čustva, ki nič ne stanejo. Zato mora naša ljubezen skozi 
preizkus ljubiti bližnjega, ne nekega oddaljenega, abstraktnega, marveč prav 
tega in prav s takšnimi pomanjkljivostmi in napakami. Zakaj Jezus zahteva 
ljubezen do bližnjega? Ker je sam v bližnjem. Približal se je in vstopil v 



sočloveka. Kristusovo življenje ni le v meni, temveč v vsaki somladiki. Oba 
živiva od istega »soka« in se krepiva drug ob drugem. Zato mora biti med 
nama enotnost, povezanost, ljubezen. Ljubezen pa mora biti dejavna. 

Apostol Pavel pravi: »Kaj pomaga, bratje moji, če imam vso vednost in 
vse znanje, ljubezni pa bi ne imel – mi vse to nič ne koristi.« 

Mnogi so iz ljubezni do Kristusa darovali svoje življenje za druge. Jezus 
ne zahteva, da bi morali dati vsi kristjani življenje za druge, ampak pomeni 
dati svoje duševne sposobnosti na razpolago drugim tako, da bi bilo »dati 
življenje za svoje prijatelje« višek našega nenehnega izgorevanja v dobro 
svojih prijateljev. 

In v čem je prava ljubezen? 
Ljubezen je brez dvoma velika stvarnost. Nihče ne dvomi, da obstaja. 

Toda ne moremo je zaznati z aparati. Ljubezen se čuti. Zasije v zaljubljenem 
pogledu, v besedi, v glasu, v nežnosti roke, nesebičnem nasvetu, v dajanju 
pomoči, v hrabrem spodbujanju, v vztrajni zvestobi. Skozi ta dejanja je 
mogoče videti in spoznati ljubezen kakor skozi mlečno steklo. Sicer je pa ne 
moremo z ničemer ujeti. Če jo nekdo išče kot stvar, je ne bo nikoli našel. 

In v čem jo iščeš ti? Kako jo živiš? 
 
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.« Po: Beseda da Besedo 



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. Tonino, Lasconi 
 

ŠMARNICE; V mesecu maju obhajamo šmarnice. Lepo vabim k šmarnični 

pobožnosti vse veroučence, še posebej prvoobhajance. To je lepa in enkratna 

priložnost, da poživimo in poglobimo našo vero. Saj nam je Božja Mati 

Marija vedno blizu. Šmarnice potekajo na običajnih mestih. Na Sladki gori 

ob 17.30 uri, ob sobotah ob 9.00, na Dolgi Gori ob 19. uri, v Lembergu ob 

18. uri in v Mestinju ob 19.30 uri. Otroci in tudi starejši lepo vabljeni.  
 
ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH; Danes 

popoldne ob 16. uri, vabljeni na šmarnice k Slomškovi kapeli na Pijovce. 
 
PROŠNJI DNEVI: Pred nami so prošnji dnevi. V ponedeljek bo sveta maša 

pri sv. Mihaelu ob 8. uri. V torke bo sveta maša pri sv. Benediktu ob 8. uri. V 

sredo bo ob 8. uri prošnja procesija od kapele na Sladki Gori in nato sveta 

maša v župnijski cerkvi. 
 

PRAZNIK GOPODOVEGA VNEBOHODA:  

V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Povabljeni k prazničnemu 

bogoslužju in šmarnica ob 8. in 17.30 uri. 



VEROUK: V tem tednu je verouk. 

 

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

Prihodnjo nedeljo bomo v župniji obhajali slovesnost prvega svetega 

obhajila, ob 10.30 uri. Lepo povabljeni k praznični sveti maši. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu bodo župnijsko cerkev očistili in okrasili starši prvoobhajancev. 
 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedelje
k 

7.5.2018 

sv. Gizela 
opatinja 

prošnji dan 

8.00 
sv. Mihael 

17.30 

za † Jožeta Javornik        
 
za † Marijo Javornik  
šmarnice za otroke 

Torek 
8.5.2018 

sv. Bonifacij 
IV. 

papež 
prošnji dan 

8.00 
sv. Benedikt 

17.30 

za † Tilčko Nunčič  
 
 
za † Silvo Kadenšek 
šmarnice za otroke            

Sreda 
9.5.2018 

sv. Izaija 
prerok 

prošnji dan 

8.00 
17.30 

za † Ivana Pecko 
šmarnice za otroke  

Četrtek 
10.5.2018 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

8.00 
 
 

17.30 

za † Karla in Frančiško 
Čebular, Alojza in Anico 
Čebular 
za † Nandija Leben 
šmarnice za otroke 

Petek 
11.5.2018 

sv. Mamert 
škof 

8.00 
17.30 

v Marijin namen  
šmarnice za otroke    

Sobota 
12.5.2018 

sv. Leopold 
Mandić, red. 

9.00 za † Valerijo Kresnik, 30. dan 
šmarnice za otroke  

Nedelja 
13.5.2018 

7. 
VELIKONOČ

NA 
NEDELJA 

Fatimska Mati 
Božja 

8.30 
 

 
10.30 

 
 

 

Lemberg:  
za † Jožeta in Marijo Jagodič, 
Ivana Užmah  
Sladka Gora: 
za † dva Alojza, Franca in 
Marijo Dobnik, Albina Marš, 
Antona Ogrizek 

 

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

