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Leto XX, štev. 21
Evangelij: Nova zapoved medsebojne ljubezni Jn 13,31 33a.34-35
31
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje
večerje, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin
človekov poveličan in Bog je poveličan
v njem. 32 Če je Bog poveličan v njem,
ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in
poveličal ga bo takoj. 33 Otroci, le
malo časa bom še z vami. 34 Novo
zapoved vam dam, da se ljúbite med
seboj!Kakor sem vas jaz ljubil, tako se
tudi vi ljubíte med seboj!
35
Po tem bodo vsi spoznali, da ste
moji učenci, če boste med seboj imeli
ljubezen.«
LJUBITE SE MED SEBOJ
V tem velikonočnem času Božja
beseda nadaljuje z nakazovanjem
stilov življenja, skladnih s tem, da smo
skupnost Vstalega. Med njimi današnji
evangelij predstavlja to, kar je Jezus
izročil: zapoved ljubezni.
Preseneča najprej okvir, v katerega
Jezus postavi svojo novo zapoved: pri
zadnji večerji, potem, ko Juda odide.
On se je namreč že odločil, da ne bo ljubil, ampak bo raje izsiljeval, izdajal in
prodajal za denar. Verjetno sta za vsakogar od nas samo ti dve izbiri – ali želim
zares ljubiti, čeprav z mnogimi padci, tudi zatajitvami (kot Peter), ali pa grem na
Judovo pot …
Kaj pomeni živeti zapoved ljubezni?
To najprej pomeni ostati v Jezusovi ljubezni. Prebivati v toku Božje ljubezni in se
tam ustaliti je pogoj, da ne bo naša ljubezen med potjo izgubila svoje gorečnosti
in drznosti. Tudi mi, kakor Jezus, in v njem moramo s hvaležnostjo sprejeti
ljubezen, ki prihaja od Očeta in ostati v tej ljubezni ter gledati na to, da se ne
ločimo od nje s svojo sebičnostjo in z grehom. To je zelo naporen program, a ni
nemogoč.

Predvsem pa je potrebno imeti v zavesti, da Kristusova ljubezen ni neko površno
čustvo, ne, ampak temeljna drža srca, ki se kaže v takšnem življenju, kot ga on
hoče. Jezus namreč zatrjuje: »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.« Ljubezen se udejanja v vsakodnevnem življenju po držah in
dejanjih, če ne, je le nekaj varljivega. So le besede, besede, besede… To ni
ljubezen, ljubezen je konkretna. Jezus od nas zahteva, da spolnjujemo njegove
zapovedi, ki so povzete v misli: »Da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz
ljubil.«

Po: E. Mozetič

KAJ JE RESNIČNA LJUBEZEN, KI JO OD NAS ŽELI JEZUS?

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35)

Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo marsikaj, da bi iznašli kašno drugo osebno
izkaznico.
So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo okoli z rožnim vencem v rokah, pa taki, ki
se za nekaj časa umaknejo v kakšen samostan ali živijo kot puščavniki, in taki, ki
organizirajo slovesne procesije, slavljenja …
Vendar osebna izkaznica kristjanov ostaja vedno le: medsebojna ljubezen. V njej
je bistvo.
Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih oblačilih, pa križi okoli vratu, križ na
suknjiču, zlati križi na prsih, črna oblačila z rdečo ali vijolično obrobo, prstani …
Vendar pa mora resnični razpoznavni znak kristjanov ostati vedno le medsebojna
ljubezen.
»Kaj pa maše, zakramenti, molitve, rožni venci …?«
Ti so vir, iz katerega je treba črpati to ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka,
temveč Kristusova ljubezen do nas: popolna ljubezen vse do žrtvovanja samega
sebe.
»Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, prstani, križi na verižicah …?«
Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. Slednje, nikoli ne pozabi, se skriva v
dejavni medsebojni ljubezni! Po: T. Lasconi,
LJUBEZEN – OSEBNA IZKAZNICA KRISTJANOV
»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med
seboj« (Jn 13,35). Kako veliko odgovornost nam danes Gospod zaupa v
evangeliju. Pravi, da nas bodo ljudje prepoznali kot Jezusove učence po tem,
kako se med seboj ljubimo. Pa se res? Smo prepoznavni kot njegovi učenci?
Prav ljubezen je osebna izkaznica kristjanov, ki jo je treba vedno obnavljati. Če
namreč ta dokument »poteče« in ga ne obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci.
Njegov učenec se namreč odlikuje po konkretnih delih ljubezni, in to ne tako, kot
vidimo v televizijskih nadaljevankah ali beremo v romanih.
Prave ljubezni se naučimo v Jezusovi šoli in prav ljubezen je pot srečnega
življenja. Kaže se v konkretnih dejanjih, ko smo za druge ljudi zmožni darovati
svoj čas, svoje sposobnosti, jih razveseliti s kakšnim darilom, se odreči morda

nekemu potovanju, da s sredstvi in časom, ki bi bil namenjen potepu, osrečimo
druge …
Bodimo tudi mi hvaležni za vse, kar prejemamo, in zlasti za Božjo zvestobo v
prijateljstvu do nas tudi takrat, ko se mi od njega oddaljimo. V iskanju ljubezni in
nežnosti ne smemo pozabiti, da je značilnost prave ljubezni svoboda, ki drugih
ne utesnjuje in ne priklepa nase. K takšni svobodi nas kliče Bog, ker nas ima rad
in nam daje tudi moč za izbiro reči, ki nas trajno osrečujejo. To predpostavlja
tudi pogum odreči se lažnim in trenutnim mikom. Ne smemo se bati napora, saj
samo s pogumnimi in močnimi odločitvami zmoremo uresničiti to, kar nas tudi v
globini osreči.
Povabljeni smo, da živimo pokončno in da dela usmiljenja (katerih glavni
poudarek je ljubezen do bližnjega) postanejo naš vsakdanji program. Tako bomo
razpoznavni kot Jezusovi učenci in bomo imeli osebno izkaznico kristjana,
izkaznico pristne ljubezni. To je zagotovilo, da bo tudi vaše veselje popolno. Po:
papež Frančišek
ŠMARNICE
V mesecu maju ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. Šmarnice potekajo na
običajnih mestih. Na Dolgi Gori (Žnidarjeva kapela) so ob 19. uri, v Lembergu
(cerkev) ob 18. uri in v Mestinju (Zupančičeva kapela) ob 19.30 uri. Na teh
mestih so šmarnice ob ponedeljkih, sredah in petkih.
V župnijski cerkvi so šmarnice v ponedeljek, torek, sredo in petek ob 17.15 uri,
ob četrtkih ob 18. uri (med mašo) in v soboto ob 8. uri zjutraj (med mašo).
VEROUK
V četrtek, 19. maja imajo verouk vsi veroučenci, od 1. do 8. razreda.
ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH
V nedeljo, 22. maja ob 16. uri ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti k
Slomškovi kapeli na Pijovce. Prisluhnili bomo božji besedi, šmarničnemu branju in
nato bomo zmolili litanije v čast Materi Božji. Lepo vabljeni.
ZAHVALA
V soboto, 7. maja ob 10.30 uri smo imeli slovesnost zakonskih jubilejev. Na naše
povabilo se je odzvalo 31 parov. Najmlajši prijavljeni par je obhajal prvo petletko
– jubilantom
čestitam za njihove jubileje.
Župnijski pevski zbor je s svojim petjem obogatil slovesnost zakonskih jubilejev,
za kar se jim iskreno zahvaljujem. Ob koncu sv. maše so zakonci prejeli posebno
plaketo in spominek, ki jih bosta spominjala na to, da so v letu 2022 obhajali
zakonski jubilej, da so v cerkvi obnovili zakonske obljube. Po sv. maši pa je bila v
dvorani pogostitev za zakonce.
Glavno težo pri pripravi in izvedbo slovesnosti zakonskih jubilejev že vrsto let
prevzemajo sodelavke Župnijske Karitas. Za to njihovo delo in požrtvovalnost se
jim iskreno zahvaljujem.

ORATORIJ je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po
pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti
programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali
sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja.
Veroučenci so prijavnice dobili pri uri verouka. Prijavnice lahko dobite tudi na
spletni strani župnije Šmarje pri Jelšah in v župnišču.
Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Od 16. do 22. maja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Polžanske vasi in
Bobovega.
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Ponedeljek
16. 5. 2022

Janez Nepomuk,
muč.

8.00

za † Franca Škrablina in
Slavkota Flajšmana

17.15 šmarnice za otroke
8.00

Lemberg:
po namenu

Torek
17. 5. 2022

Jošt, spokornik

Sreda
18. 5. 2022

Janez I., papež

Četrtek
19. 5. 2022

Peter Celestin,
puščavnik

17.30

molitev rožnega venca

18.00

šmarnice za otroke

Petek
20. 5. 2022

Bernardin Sienski,
duh.

8.00

Sobota
21. 5. 2022

Krištof
Magellanes, duh

8.00

Nedelja
22. 5. 2022

17.15 šmarnice za otroke
17.15 šmarnice za otroke

8.00
6. velikonočna
Marjeta (Rita)
Kasijska, redovnica

10.30

za † rodbino Čebular in Fidler
za † Brankota Lipavec

17.15 šmarnice za otroke
v Marijin namen

Lemberg:
za † Antona Zidarja
Sladka Gora:
v čast Mariji Pomagaj
za † Nežo in Franca Romih (obl.),
Ota in Mileno Žnidar

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora,3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan

