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5. velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,31-35)  
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov 
poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi 
Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z 
vami. Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, 
tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, 
če boste med seboj imeli ljubezen.« 

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 
sledečem: ‘Da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil’. 
Kako torej storiti, da bomo podelili z drugimi to ljubezen, ki nam jo vstali Gospod 
podarja? Jezus je večkrat nakazal, kdo je ta drugi, ki ga je potrebno ljubiti z dejanji 
in ne z besedami. Je tisti, ki ga srečam na svoji poti in ki me s svojim obličjem in s 
svojo zgodovino nagovori; je tisti, ki me s svojo navzočnostjo priganja, da zapustim 
svoje interese in svoje gotovosti; je tisti, ki pričakuje mojo pripravljenost prisluhniti 
mu in z njim narediti košček poti. Pripravljenost do vsakega  pa naj bo kdorkoli in v 
kakršnem koli stanju se nahaja, začenši s tistimi, ki so ob meni v družini, v skupnosti, 
na delu, v šoli… Na ta način, če ostanem povezan z Jezusom, njegova ljubezen lahko 
doseže drugega in ga pritegne k sebi, v njegovo prijateljstvo. 

Sveta birma - Prihodnjo nedeljo, 22. maja bo ob 11. uri trinajst naših mladih 
kristjanov prejelo zakrament svete birme. Birmovalec bo g. opat Marjan Jezernik. 
Devetdnevnica  pred birmo je vsak večer ob 17.30. V torek. se bo birmovalec srečal 
z birmanci. Spremljajmo jih z molitvijo. Možnost za spoved staršev in botrov bo v 
torek zvečer pa tudi vsak dan pred in med jutranjo in večerno mašo. 
 Ta dan v Tremerjih ne bo svete maše. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. maj 

5. velikonočna nedelja 

Izidor, kmet 

   800  †† Katarina in Jožef Krulec ter Edi Amon 
   930  † Jože Kuder (obl.) 
1800   † Jože Kladnik (gr. 28) 
1100   Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic  
                                     ter Neža Cvetrežnik 
1600    Miklavž: † Ivan Vouk 

PONEDELJEK, 16. maj 
Janez Nepomuk, duhovnik, 

mučenec 

   800  †† Marjeta in Jože Krulec,  
                starši Gajšek ter sestra 
   800  † Jože Kladnik (gr. 29) 
1800  † Pavel Mejaš (obl.) 

TOREK, 17. maj 
Pashal Bajlonski, redovnik 

   800  † Jože Benedik 
   800  † Jože Kladnik (gr. 30) 
1800  † Julia Mech (30. dan) 

SREDA, 18. maj 
Feliks Kantališki, redovnik 

  800   Po namenu 
1800   † Jožefa Mirnik (obl.) 
1900    Tremerje: † Franc Goter 

ČETRTEK, 19. maj 
Krišpin Viterbski, redovnik 

   800  Po namenu 
   800  V čast sv. Krištofu za varno vožnjo 
1800  † Julia Mech 

PETEK, 20. maj 
Bernardin Sienski, 

duhovnik, redovnik 

   800  †† starši 
   800  V dober namen 
1800  Za nerojene otroke 

SOBOTA, 21. maj 
Timotej, diakon, mučenec 

   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 1) 
   800  Po namenu 
  1800 † Anton in Marko But 

NEDELJA, 22. maj 

6. velikonočna nedelja 

Emil (Milan), mučenec 

   800  V zahvalo Mariji 
   930  † Julia Mech 
1100   † Alojzija Ocvirk (gr. 2) 
1800   † Rafael Trobiš 
1600   Miklavž: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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