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 Ko je odšel, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je 
poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog v sebi poveličal: in 
poveličal ga bo kmalu. Otročiči, še malo časa bom med vami. Iskali me boste in 
kakor sem rekel Judom, tudi vam zdaj pravim: Kamor jaz grem, vi ne morete 
priti. Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se 
tudi vi ljubite med seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste 
imeli ljubezen med seboj.« 

Janezov evangelij 13,31-35 

 
Beseda, ki daje ton današnjim svetopisemskim odlomkom, je beseda 

nov. Apostol Janez govori o novem nebu in novi zemlji in o novem Jeruzalemu. 
V istem berilu govori Bog: Glej, vse delam novo. Jezus v evangeliju pa govori o 
novi zapovedi. 

Ustavimo se pri enem najpomembnejših vidikov velikonočne novosti in 
prenovitve – pri Jezusovi novi zapovedi: Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi 
ljubite med seboj! 

Kako to, da Jezus imenuje neko zapoved novo, čeprav je bila znana že v 
stari zavezi? Zato, ker šele zdaj, šele z Jezusovim prihodom in odrešenjem 
postane ta zapoved dejansko uresničljiva. Resda so tudi pred Kristusom živeli 
ljudje, ki so se ljubili. Toda zakaj? Zato, ker so si bili v sorodu ali zavezniki, 
prijatelji, pripadniki istega ljudstva. Ljubili so se na temelju nečesa, kar jih je 
povezovalo in jih hkrati ločevalo od vseh drugih. To je bila naravna ljubezen, ki 
je uresničljiva z naravnimi sredstvi in močmi. 

Jezusova zapoved pa zahteva neprimerno več. To domačijsko ljubezen 

je treba preseči in vzljubiti vsakogar brez izjeme – tudi sovražnike, 

preganjalce, nasprotnike, hudobneže in krivičneže. V vsakem od njih moramo 

sprevideti svojega brata, svojega bližnjega. Beseda bližnji se je v Jezusovih 

očeh razširila in zajela tudi najbolj oddaljene – oddaljene ne samo krajevno, 

ampak predvsem miselno in nazorsko: Ljubite svoje sovražnike in molite za 

tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. 

On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter 

pošilja dež pravičnim in krivičnim (Mt 5,45). (Janez Zupet) 
 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije bo danes, 24. aprila 
2016, ob 16. uri v cerkvi Sv. Duha. Sodeloval bo tudi naš zbor.  

Nabirka za Ukrajino – V nedeljo, 24. aprila 2016, bo na pobudo papeža 
Frančiška po vseh evropskih katoliških župnijah posebna nabirka za Ukrajino. 
Papež je pozval k zbiranju pomoči za tiste, ki “trpijo posledice nasilja v Ukrajini, 
na tiste, ki so na predelih, razdejanih zaradi sovražnosti, ki je povzročila na 
tisoče mrtvih in tudi na tiste, več kot milijon jih je, ki so bili prisiljeni zapustiti 
to grozotno stanje, ki še vedno traja. To je predvsem prizadelo ostarele in 
otroke.” 
 
Nabirko toplo priporočamo! 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. april 

5. velikonočna nedelja 

Fidelis iz Sigmaringena, r. m. 

     800  † Otilija Jug (30. dan) 
   930  †† iz družine Trbovc 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: za duše v vicah 

PONEDELJEK, 25. april 
Marko, evangelist 

  800    po namenu 
1800  † Janko Tomažič 

TOREK, 26. april 
Marija, Mati dobrega sveta 

     800   po namenu 
1800    po namenu 

SREDA, 27. april 
Cita – Dan upora – d. p. 

     800  po namenu 
1800  † Ljudmila Kink (8. dan) 

ČETRTEK, 28. april 
Peter Chanel, duh., muč. 

     800  po namenu 
1800  v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon 

PETEK, 29. april 
Katarina Sienska, sozav Evrope 

     800  po namenu 
1800  po namenu 

SOBOTA, 30. april 
Pij V., papež 

     800  po namenu 
1800  † Marijan Oražem (30. dan) 

NEDELJA, 1. maj 

6. velikonočna nedelja 

Iztok, škof 
začetek šmarnic 

     800  †† Kač, Šanca in Tratnik  
   930  †† Filip Orešnik in Jakob Jančič (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: po namenu 
1600   Miklavž: po namenu 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


