
Evangelij: Verniki naj bodo eno, kakor sta Oče in Sin eno Jn 17,11b 19 
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: 
11»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi 
ga dal, da bodo eno kakor midva. 12Dokler sem bil 
z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi 
ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih 
se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se izpolni 
Pismo. 13Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim 
na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega 
veselja. 14Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih 
je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem 
od sveta. 15Ne prosim, da jih vzameš s sveta, 
ampak da jih obvaruješ hudega. 16Niso od sveta, 
kakor jaz nisem od sveta. 17Posveti jih v resnici; 
tvoja beseda je resnica. 18Kakor si mene poslal na 
svet, sem tudi jaz njih poslal med svet, 19in zanje 
se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v 
resnici.« 
 
POSLANI V SVET 

Današnji evangelij obsega devet vrstic in prav tolikokrat uporablja Jezus besedo 
svet. Apostole pošilja v svet, obenem pa jih pred svetom svari in jim pove, da niso od 
sveta. 

Beseda svet pomeni celotno vesolje, pomeni pa tudi človeštvo kot del vesolja. 
Svet v prvem pomenu je dober, je pa tudi hudoben. Narava nam je mati in obenem 
mačeha. Tudi ljudje nosimo v sebi prvine celotnega sveta. Človek je človeku brat, pa 
tudi volk mu zna biti. 

Mnogi kristjani so se zla v svetu zbali. Da bi se mu izognili, so odhajali v puščavo 
ali se zapirali med samostanske zidove. Tam so se hranili tudi s takimi mislimi, kot 
jih beremo v znameniti knjižici Hoja za Kristusom: »Veliki svetniki so se umikali 
človeškim družbam in so rajši v samoti služili Bogu … Laže je doma zase živeti, kot 
med ljudmi se dovolj varovati … O, kako mirno vest bi ohranil, kdor bi se nikdar s 
svetom ne ukvarjal …« 

Ta umik je bil pri veliki večini le drugačna oblika ljubezni do istega sveta. 
Samostani so bili večinoma žarišča duhovnosti in središča omike za bližnjo in daljno 
okolico.  



V drugih je Jezusovo naročilo glede sveta izzvenelo drugače. Bil jim je klic, ki jih 
je vabil v svet, naj ga z Jezusovim evangelijem rešujejo in posvečujejo. Apostoli so 
se razkropili na vse strani in povsod oznanjali blagovest. Sveti Pavel je ravno zato 
tako velik, ker je bil največ med ljudmi. Obhodil je največja takratna človeška 
mravljišča in oznanjal evangelij v najzloglasnejših središčih. Videl je pokvarjenost 
sveta, pa ni klical nanj groma z neba, niti ni nad njim obupoval, temveč mu je nosil 
luč in moč evangelija v veliki viziji: vse prenoviti v Kristusu.       Franc Cerar 
 
JEZUS MOLI ZA SVOJE UČENCE 

Apostolom je govoril o tem, da bo križan in da bo umrl. Zgroženi so bili ob misli, 
da ga bodo izgubili. Toda vstal je od mrtvih. 

Tudi to je bil zanje hud udarec in pretres. Za mnoge izmed njih je bilo to 
dobesedno ne-verjetno, saj vidimo, da tega preprosto niso hoteli sprejeti. Sčasoma pa 
so pretres ob Kristusovem vstajenju začeli obvladovati. Vsi, celo Filip, so žalost zaradi 
križanja in smrti pregnali z veseljem nad vstajenjem. 

Zdaj jim Jezus naenkrat govori, da jih spet zapušča. Pravzaprav jim tega ne pove 
naravnost, ampak slišali so ga, kako je molil k svojemu Očetu. Še en udarec. 

Skušam si predstavljati, kako so se apostoli na to odzvali. Jaz bi se na njihovem 
mestu počutil kot od strele zadet. Neskončna žalost in občutek izgube, ki sta jima 
sledila nepredstavljivo presenečenje in neizmerna radost, zdaj pa, ko je že vse za nami, 
naenkrat slovo za zmeraj. Spet smo čisto na dnu. 

Kako jih Jezus tolaži? Njegova velikoduhovniška molitev v današnjem evangeliju 
je eden od dobrih načinov. Ne moli za svet ampak za tiste, ki mu jih je dal Oče. 
Njegove besede niso besede slovesa, ravno obratno: odslej bodo njegovi učenci za 
vselej z njim in tudi z Očetom, prav do konca časov. 

Ravno tako kot učenci tudi ti in jaz rabiva dosti časa, da skušava to doumeti. Jezus 
govori: »Oče in jaz sva eno. Če vidite mene, vidite Očeta. In jaz bom z vami tako, kot 
je moj Oče z menoj. Vsi bomo drug z drugim v enosti ljubezni.« 

Tedaj se zgodi nekaj nepričakovanega. Namesto da bi Filip planil vmes s svojim 
klovnovskim »Pokaži nam vendar svojega Očeta in nehaj že govoriti o skupnosti in 
enosti,«, prisluhne, začne poslušati. Jezus moli z besedami, ki zbudijo pozornost: 
»Sprejeli so tvoje besede, Oče, in zares razumejo, kaj se pravi, da sem prišel od tebe. 
Verujejo, da si me ti poslal.« 

Jezus je bil rahločuten, zato je lahko bral iz njihovih oči, iz njihove drže in iz 
njihovih še malo prej malodušnih src. Lahko je videl, kako zorijo v njih sadovi vere. 
In tudi v nas jih lahko vidi. 

V kaj pa verujejo? V moč Božje ljubezni, pa čeprav sredi poslavljanja in 
odhajanja. V nekaj – niso vedeli točno, kaj – v nekaj v zvezi z Jezusom, kar je bilo 
tako široko odprto Bogu, da sta bila oba popolnoma eno. »Kdor vidi mene, vidi Očeta« 
je zelo globok opis take ljubezni. 

Kakšen pomen ima to za nas? Ne vem. Potrebujemo, da sveti Božji Duh pride nad 
nas, da nas nežno dvigne in da poletimo. Tako bomo lahko videli, kako se pred nami 
razprostira širna Kristusova pokrajina. 

Na tem poletu bi nam Jezus morda dejal: »Pokazal sem vam, kdo je Bog in kdo 
sem jaz. Zdaj grem tako kot vsi ljudje nazaj k svojemu očetu – vašemu Očetu in 



mojemu Očetu. Toda Sveti Božji Duh, o katerem sem vam govoril, ni nikakršna 
fantazija. Poslal vam ga bom in kolikorkrat ga boste sprejeli, boste eno z nama. Samo 
do binkošti še počakajte!« 

Čakamo. Pijmo dosti (duhovne) kave, da ne bomo med čakanjem zaspali in 
prespali tudi binkošti. Morda pa se vse skupaj res ne konča z razočaranjem. Morda 
nas bo dvignil.. 

 
ENOSTAVNA PRAVILA ZA SREČO 
1. Srce osvôbodi sovraštva. 
2. Srce osvôbodi skrbi. 
3. Živi enostavno. 
4. Daj več, zahtevaj manj, pričakuj čudeže v življenju. 
5. Nihče se ne more vrniti, da bi začel od začetka. Vsak lahko začne sedaj in naredi 

povsem nov konec. 
6. Bog ni obljubil dneva brez bolečin, smeha brez trpljenja, sonca brez dežja, ampak 

je obljubil moč za dan, tolažbo za solze in svetlobo za pot. 
7. Razočaranja so kot luknje na cesti, malo te upočasnijo, kasneje pa uživaš na gladki 

cesti. Ne zadržuj se dolgo pri luknjah, pojdi naprej! 
8. Ko se počutiš potrt, ker nisi dobil, kar si želel, samo mirno sedi in bodi srečen, 

ker ti želi Bog dati nekaj boljšega. 
9. Ko se ti zgodi kaj dobrega ali slabega pomisli kaj to pomeni. 
10. Obstaja razlog za življenjske dogodke: naučijo te, kako se več smejati ali kako ne 

jokati tako močno! 
11. Nikogar ne moreš prisiliti, da bi te imel rad. Vse kar lahko narediš je, da si nekdo, 

ki se ga da imeti rad. Ostalo je odvisno od osebe, da dojame, da si vreden ljubezni.  
12. Boljše je izgubiti ponos zaradi nekoga, ki ga imaš rad, kot izgubiti ljubljeno osebo 

zaradi ponosa!  
13. Več časa porabimo za iskanje prave osebe, ki bi jo imeli radi ali za slabosti, ki jih 

že imamo radi, medtem ko bi v resnici morali izpopolnjevati ljubezen, ki jo 
dajemo.  

14. Nikoli ne zapuščaj starega prijatelja, ker ne boš mogel najti nekoga, ki bi ga lahko 
zamenjal. Prijateljstvo je kot vino, ki je boljše bolj kot je staro. 

 

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.  
 
BINKOŠTI 
Prihodnja nedelja je binkoštna nedelja. Z binkoštmi zaključujemo letošnji 
velikonočni čas. 
SVETA MAŠA PRI SV. BENEDIKTU ZA GASLICE 



Prihodnjo nedeljo, povabljeni k svet maši k sv. Benediktu ob 10.30, pri njej 
bodo navzoči tudi naši gasilci. Zaradi tega bo v župnijski cerkvi sveta maša v 
nedeljo ob 8.30 uri, v Lembergu pa prihodnjo nedeljo ne bo svete maše. 
 
ROMANJE NA BREZJE Z ŽUPNIJSKO KARITAS 
V soboto 23. junija, vabljeni na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje z 
župnijsko Karitas. Še posebej povabljeni starejši, bolni in onemogli. Odhod 
avtobusov bo ob 7. uri zjutraj iz Sladke Gore. Sveta maša na Brezjah bo ob 
11.15 uri. Prijave zbirata ga. Zlatka (040 702 418) in ga. Marica (041 801 813) 
do zapolnitve mest na dveh avtobusih. Prijavite se čim prej. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Sladke Gore in Pečice. 
 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

14.5.2018 

sv. 

Bonifacij 

mučenec 

8.00 

17.30 

za † Angelo Letonja (obl), Marijo Kolar      

za † Jurija (obl) in Katarino Verk  

šmarnice za otroke 

Torek 

15.5.2018 
sv. Zofka 

mučenka 

8.00 

17.30 

za † Ano Vuk 

za † Franca Jug 

šmarnice za otroke            

Sreda 

16.5.2018 

sv. Janez 

Nepomuk 

mučenec 

8.00 

 

17.30 

za † Stankota Kamplet 

 

šmarnice za otroke  

Četrtek 

17.5.2018 
sv. Jošt 

puščavnik 

8.00 

17.30 

za † Lucijo Skutnik 

za † Slavo Mlakar 

šmarnice za otroke 

Petek 

18.5.2018 
sv. Janez I. 

papež 

8.00 

17.30 

za † Tilčko Nunčič  

šmarnice za otroke    

Sobota 

19.5.2018 
sv. Krispin 

redovnik 

9.00 za † Ivana Pecko (obl), Kampletove 

šmarnice za otroke  

Nedelja 

20.5.2018 

BINKOŠTI 

sv. Hilarij 

škof 

8.30 

 

 

10.30 

 

Sladka Gora:  

za † Janeza in Frančiško Pogelšek, 

Judito Florjančič, Martina Korenjak  

sv. Benedikt: 

za † gasilce 

 

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/

