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VELIKI TRAVEN

16.NED= JANEZ NEPOMUK. 7,.za farane,Frančiška
obl,, Franc Erker 10.-Stanko obl,.Viktorija Uršič,
Stanka Pliberšek obl., Karl,Marija Majer,starši Pirš
17.PON= JOŠT
8.- po nam Brezmadežne
18-TOR= FELIKS 8.-za zdravje duše in telesa,
19.SRE = KRISPIN
18.-Amalija,,Matevž Otorepec
20. ČET=BERNARDIN 8.- Za Cerkev
21.-PET= TIMOTEJ 18.-ZA DUH.poklice,
za pokoj prednikov(K),
22.SOB= MARJETA, EMIL 9.-Marija,MaksDreo(100l.r.)
Ida in Srečko Dolšak v zahvalo za 50 let zakona
23.NED= BINKOŠTI 7.-za farane. za večni pokoj
ab.otrok, Vinko,Marija,Fr.Tilčka, Kamberger-Jerič
10.-pok.Pernat, Hajšek Stanko Smole, Marija Rak,k.v.
Kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju - PATER KOS MILAN O41260724
in v Laporju v dneh skozi teden

AKCIJA –vsak dan OD 20.45 DO 21h MOLIMO
ROŽNI VENEC-župnik, bom molil v župnišču ti pa,
KARKOLI MOLIŠ ALI DELAŠ, SAM ALI S
SVOJIMI čez dan, pridruži v duhu skupni molitvi OB
20.45! KO skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO
DNEVA NEBEŠKEMU OČETU Ob21.blagoslov
JANEZ 17, 11-19

,

Kar koli boste prosili v mojem imenu,
bom storil, JEZUS

Tisti čas je Jezus

povzdignil oči k nebu in molil: Nisem
več na svetu; oni so na svetu, jaz pa
odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v
svojem imenu, ki si mi ga dal,
da bodo eno kakor midva.
12 Dokler sem bil z njimi, sem
jih varoval v tvojem imenu, ki
si mi ga dal. Obvaroval sem jih
in nobeden izmed njih se ni
pogubil, razen sina
pogubljenja, da se izpolni
Pismo.
sina pogubljenja: o hebr. pojmu sinovstva gl. op. k Mt 8,12; sin
pogubljenja je človek, čigar življenje je na vse načine zavezano
pogubi in pogubljanju in končno vodi v pogubljenje. V sobesedilu je s
tem izrazom očitno mišljen Juda Iškarijot.

13 Zdaj odhajam k tebi, vendar to
govorim na svetu, da bodo imeli moje
veselje v sebi dopolnjeno.
14 Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih
je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz
nisem od sveta.
15 Ne prosim, da jih vzameš s sveta,
ampak da jih obvaruješ hudega.
hudega: gr. izraz pomeni zla ali (verjetneje) hudiča.

16 Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.
17 Posveti jih v resnici; tvoja beseda je
resnica. Kakor si mene poslal na svet,
sem tudi jaz njih poslal v svet,
19 in zanje se posvečujem, da bi bili tudi
oni posvečeni v resnici.
posvečujem: posvetiti neko bitje pomeni ločiti ga od posvetne rabe in
ga nameniti Bogu. Posvetiti sebe Bogu obsega podaritev celotne
človekove biti Bogu, če je potrebno, vse do daritve samega sebe
(poznejše judovstvo je mučeniško smrt za vero imenovalo prav
»posvečenje Imena«). Očitno hoče Jezus svobodno darovati svoje
življenje, da bi bili učenci posvečeni; prav zaradi tega so pogl. 17
poimenovali »velikoduhovniška molitev«.

11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v
meni; če pa tega ne verujete, verujte
zaradi del samih.
12 Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz
opravljam, tudi sam opravljal, in še
večja kot ta bo opravljal, ker grem
jaz k Očetu.
13 Kar koli boste prosili v mojem
imenu, bom storil, da bo Oče
poveličan v Sinu.
14 Če me boste kaj prosili v mojem
imenu, bom jaz to storil.«
Jezus obljubi Svetega Duha
15 »Če me ljubite, se boste držali mojih
zapovedi;
16 jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas
vekomaj:
drugega Tolažnika ali drugega, Tolažnika (gr. parákletos); beseda paraklet
je vzeta iz pravnega jezika in pomeni zagovornika (advokata),
pomočnika, branitelja ali pa pričo, posrednika, prijatelja. Izhaja iz glag.,
ki v Septuaginti večkrat pomeni tolažiti, tako da jo smemo prevajati tudi
kot ‘tolažnik’ ali ‘bodrilec’. V NZ se pojavlja le pri Janezu, kjer po navadi
označuje Svetega Duha (prim. v. 26; 15,26; 16,7), včasih pa tudi Kristusa

17 Duha resnice, ki ga svet ne more
prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga
poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas.
Duha resnice tj. Duha, ki je Resnica in vanjo vodi. - vidi ali motri,
(duhovno) zre. - pozna ... poznate ali spoznava ... spoznavate. - bo
v vas različica je v vas.

18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k
vam. 19 Še malo in svet me ne bo več
videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim
in živeli boste tudi vi.
boste videli db. vidite, motrite (gr. theoreîte); učenci in za njimi
vsi, ki bodo verovali na osnovi njihovega pričevanja, se bodo
izkustveno prepričali o navzočnosti vstalega Kristusa in bodo
deležni novega življenja. To duhovno-izkustveno spoznanje in

deležnost življenja vstalega Kristusa je za Janeza že večno
življenje.

»… OD TEGA NE SVETA«

Neznani avtor pisma Diognetu iz 2. stoletja
je o kristjanih svojega časa zapisal: »Živijo
v mesu, a ne živijo po mesu. Mudijo se na
zemlji, a njih domovina je v nebesih.
Pokorni so zakonitim postavam, a s svojim
življenjem prekašajo postave. Ljubijo vse,
a vsi jih preganjajo. Ne poznajo jih, in jih
vendar obsojajo. Ubogi so a bogatijo
mnoge; vsega jim manjka in imajo vsega v
izobilju …« Svoje naštevanje lastnosti
kristjanov, ki jih delajo tako različne od
poganov, povzema s stavkom: »Da na
kratko povem: kar je v telesu duša, to so
na svetu kristjani.«
Ko to beremo, se nam samo od sebe
zastavlja vprašanje: Ali smo mi, današnji
kristjani, duša tega našega sveta? Duša
bomo, če bo naše vsakdanje življenje
»posvečeno z resnico«, z besedo in
milostno
močjo
našega
Gospoda.
Velikokrat slišimo upravičen očitek: »Vi, ki
hodite v cerkev, niste nič boljši od nas, ki
ne verujemo!« To bi nam moralo dati
misliti, da je z našim krščanstvom nekaj
narobe. Da ga »prirejamo« za svojo
vsakdanjo rabo: tisto, kar nam je
v
evangeliju všeč, vzamemo, tisto, kar je
zahtevno, pa odklanjamo.
6 »Bratje! Moralo se je izpolniti
Pismo, kakor je Sveti Duh
napovedal po Davidovih ustih o
Judu: postal je vodnik tistih, ki so
zgrabili Jezusa

(16-22) V Apd se zvrsti 24 govorov, in sicer
jih eno tretjino (osem) govori apostol Peter;
vsako od prvih petih poglavij vsebuje po en
Petrov govor (prim. v. 16-22; 2,14-36; 3,1226; 4,8-12; 5,29-32), nato pa sledijo še trije
(prim. 10,34-43; 11,5-17; 15,7-11).

17 Bil je prištet med nas in deležen
naše službe. Lk 22,47;

doma, od tega ne sveta.« A vendar se je z vsemi močmi
trudil, da bi ta svet, v katerega je bil postavljen, naredil
boljšega, lepšega in popolnejšega. Biti »od tega ne
sveta« prav gotovo ne pomeni biti nekakšna odtujena,
»krščanska prikazen«, umetna ali suha roža v Božjem
vrtu. Pač pa pomeni biti vedno dosleden načelom
evangelija, zvest glasu svoje vesti, tudi če vsi okoli tebe
govorijo ali ravnajo drugače. Večkrat slišimo govoriti iz
krščanskih ust o »pokvarjenem svetu«. Če je pokvarjen,
je pokvarjen tudi zaradi nas, ker mu ne prinašamo soli
in kvasa evangeljske resnice. Jezus nas pošilja v svet,
da bi svet po nas in naših dejanjih spoznal tudi njega.
Po: S. Čuk, Misli srca

11 Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil,
smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj.
12 Boga ni nikoli nihče videl. Če se
med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in
je njegova ljubezen v nas postala
popolna
13 Po tem spoznavamo, da ostajamo v
njem in on v nas: dal nam je od svojega
Duha.
od svojega Duha prim. 3,24. Delovanje
Duha med kristjani je merilo njihove
povezanosti z Bogom.
14 In mi smo ga gledali in pričujemo,
da je Oče poslal Sina za odrešenika
sveta.
15 Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin,
ostaja Bog v njem in on v Bogu.
16 Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima
Bog do nas, in verujemo vanjo.
Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v
ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v
njem.
Naš blaženi škof Slomšek je napisal priljubljeno pesem
V nebesih sem doma, kjer pojemo: »V nebesih sem

Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi
mi dolžni ljubiti med seboj.
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas,
in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki
ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v
njem1 Jn, 11.16).
(Odlomek

drugega berila, kakor tudi celotno
Janezovo pismo, bi lahko naslovili: Prepričljiva
(verodostojna) je samo ljubezen. Pričevati za Boga, ki
je ljubezen, brez ljubezni v srcu, je nesmisel in
dejanje, ki je samo po sebi obsojeno na neuspeh.
Smisel naše vere je odpreti se Božjemu krogotoku
ljubezni ter ga razširiti še na druge. Zato ni vprašanje:
ljubezen do Boga ali do bližnjega. Ljubezni do Boga
(in tako poznavanje Boga) brez ljubezni do bližnjega
sploh ni. Po: Molimo s Cerkvijo, leto
V BARU – »Kje si ti rojen?« – »Novem Mestu.« –
»Aha, jaz tudi.« – »Kdaj?« – »5. 7. 1978.« –
»Zanimivo. Enako kot jaz.« – Tedaj vstopi Jaka in
vpraša barmana: »Je
kaj novega?« – Barman: »Nič posebnega. Le dvojčka
sta se spet napila.«
B

Z ROKO V ROKI – »Z ženo se vedno sprehajava z
roko v roki. Če jo spustim, takoj gre po nakupih.«

