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3. velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,1-19) 

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: 

Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedejeva 

sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: 

»Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda 

tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso 

vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: 

»Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so 

jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel 

Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, 

ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z 

ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. 

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim 

je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil 

na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, 

se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si 

ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel 

kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel 

učencem, odkar je vstal od mrtvih. 

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor 

tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moja 

jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: 

»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: 

»Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalóstil, ker mu je tretjić rekel: ›Ali 

me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je 

rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam 

in si hodil, kamor si hôtel; ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal 

in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal 

Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!« 

Šmarnice 2022 v naši župniji: 
- V župnijski cerkvi: med tednom vsak dan pri maši ob  8. uri za odrasle in ob 
18. uri za otroke, 
- v Tremerjah od ponedeljka do petka ob 19. uri, v soboto in nedeljo ob 17. uri 
- pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. 

Teden molitve za duhovne poklice 2022 - V tednu molitve posebej molimo za 
nove duhovne poklice, svetost ter stanovitnost poklicanih. »Pojdi in popravi mojo 
Cerkev!« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki bo v Cerkvi na slovenskem 
potekal od 1. do 8. maja 2022. Klic, ki ga je zaslišal sveti Frančišek, naj odmeva tudi 
v nas skozi ves teden molitve, zlasti še v tem času skupne hoje na poti sinode. 

Tradicionalno romanje mladih in družin na Svetino bo v ponedeljek, 2. maja, 
romarska sveta maša ob 10.30.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. maj 
3. velikonočna nedelja 

Jožef Delavec 
- Praznik dela – d. p. 

Iztok, škof 
- začetek šmarnic 

   800  † Marija Dobrajc 
   930   † Jože Kladnik (gr. 14) 
1800     Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: V čast Božjemu usmiljenju 
1600    Miklavž: †† starši Žabota, brat Jože  
                                 in svak Rado Poljanšek 

PONEDELJEK, 2. maj 
Atanazij, škof, c. u. – d. p. 

   800  † Ernest Korošec (obl.) 
   800  † Jože Kladnik (gr. 15) 
1800  † Drago Arzenšek 

TOREK, 3. maj 
Filip in Jakob ml., apostola 

   800  † mama Ana 
   800  † Jože Kladnik (gr. 16) 
1800  Bogu v zahvalo 

SREDA, 4. maj 
Florijan (Cvetko), mučenec 

  800   † Jože Kladnik (gr. 17) 

1800   † Angela Pirtovšek 
1900    Tremerje: Po namenu 

ČETRTEK, 5. maj 
Gotard, menih, škof 

  800   † Jože Kladnik (gr. 18) 
1800  † Janko Babič 

PETEK, 6. maj 
Dominik Savio, dijak 

   800  † Alojzija Ocvirk 
   800  † Jože Kladnik (gr. 19) 
1800  †† Jože in Antonija Marot 

SOBOTA, 7. maj 
Gizela, opatinja 

   800  † Jože Kladnik (gr. 20) 
1800   † Mihael Lukanc (obl.) 

NEDELJA, 8. maj 

4. velikonočna nedelja 
- nedelja Dobrega Pastirja 

Bonifacij IV., papež 

   800  †† Franc, Franci in Jožefa Kragolnik 
   930   † Jože Kladnik (gr. 21) 
1800     Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: † Ludvik Lešek 
1600    Miklavž: †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi 
                                 in Kruharjevi  
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