
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Vlivala sta pogum v srca 
učencev in jih spodbujala, naj 
vztrajajo v veri. »Skozi veliko 
stisk moramo iti, da pridemo 
v Božje kraljestvo,« sta učila. 

Moj Bog in moj Kralj,  
hočem te poveličevati.

»Glej, prebivališče Boga med 
ljudmi! In prebival bo z njimi, 
oni bodo njegova ljudstva in 
Bog sam bo z njimi, njihov 
Bog. In obrisal bo vse solze 
z njihovih oči in smrti ne bo 
več, pa tudi žalovanja, vpitja 
in bolečine ne bo več. Kajti 
prejšnje je minilo.«

Novo zapoved vam dam, da 
se ljúbite med seboj! Kakor 
sem vas jaz ljubil, tako se 
tudi vi ljubíte med seboj! 

RAZPOZNAVNO ZNAMENJE ...
“Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste imeli 
ljubezen med seboj.” To je razpoznavno znamenje našega krščan-
stva. Mnogo je načinov in možnosti, kako svoje krščanstvo živimo 
in ga na zunaj kažemo. Ko molimo, obiskujemo cerkev, morda 
nosimo okrog vratu križec. Starši pošiljajo otroke k verouku,  
v stanovanju imajo svetniške podobe, naročeni so na verski tisk.  
V župniji imamo cerkev, ki jo vzdržujemo, obnavljamo ... Imamo 
tedensko, nedeljsko in prazniško bogoslužje. Delimo zakramente. 
Hodimo na romanja.  O ljubezni je mnogo lažje govoriti kot jo 
izvrševati. Da je to res, nam pove znano izkustvo, da nikakor 
ne ljubijo svojih otrok tisti starši, ki jim “iz ljubezni” vse dajo in 
vse dovolijo. Kdor ljubi, mora 
znati tudi odreči in razočara-
ti. So primeri, ko ljubezen ne 
sme popustiti, čeprav ve, da bo 
prizadela in užalostila. Ljubi-
ti pomeni dostikrat: trpeti in 
povzročiti trpljenje. 
Zato smo v šoli ljubezni vsi 
začetniki in vedno v zaostanku. 
Loteva se nas skušnjava, da 
bi odnehali. Toda ne smemo 
izgubiljati poguma. Veseliti se 
moramo vsega, kar doseže-
jo drugi in kar uspe nam.  
In začenjati vedno znova  
v zavesti, da za ljubezen ni  
nikoli prepozno. 
Le tako bo naše razpoznavno 
znamenje dovolj vidno. 

Izpolnjen čas je čas, 
ki je napolnjen  

z ljubeznijo. 



 LJUBEZEN ...                         

Resnična ljubezen 
je moč,

da zmoreš premagati samega 
sebe v dobro drugega.

Če boš ostal zvest v ljubezni,
ne boš ničesar izgubil, 

pa četudi boš moral 
skozi temen predor.

Če pa v ljubezni 
ne boš ostal zvest, 
boš morda našel 

začasno zadovoljitev, 
toda na koncu boš izgubil vse.

Če ni ljubezni,
ni zakona in ni družine.

če ni ljubezni,
ni radosti in ni življenja.

Brez ljubezni 
bi svet postal pustinja. 

Phil Bosmans

Potem ko je Mojzes v Egiptu ubil egiptovskega nadzornika, 
je moral bežati pred faraonom in je prišel v Midjan, kjer je 
ob vodnjaku srečal sedem hčera midjanskega duhovnika 
Jitra (imenovan tudi Reguel). Pomagal jim je pri boju proti 
pastirjem, ki so jim odrekali pravico do vode za napajanje 
živali. Midjanski duhovnik ga je nato povabil v svoj šotor. 
Mojzes je ostal pri njem in se je poročil z eno od njegovih 
hčera, ki se je imenovala Cipora. Imela sta dva sina: Geršo-
ma in  Eliezerja.
Potem ko je Mojzes nekaj let preživel kot pastir pri svojem 
tastu Jitru, ga je Bog povabil na goro Horeb, da bi šel v Egipt 
in izpeljal izraelsko ljudstvo iz sužnosti. Mojzes je ubogal 
Boga in se s svojo družino odpravil na pot. Na poti je priš-
lo do nenavadnega pripetljaja (2 Mz 4, 24-26), ki je osvet-
lil odnos med Mojzesom in Ciporo. Očitno je mati sprva 
zavračala obrezovanje sinov. Na poti v Egipt je Bog stopil  
k Mojzesu, da bi ga  usmrtil. Pustil ga je, ko je Cipora svojega 
prvorojenca Geršoma obrezala s kremenom in se Mojzesa 
dotaknila s prednjo kožico. S tem je Mojzesa zaznamova-
la kot »krvavega ženina«. Očitno so bile med zakoncema 
kultne in verske razlike. Mojzes je kmalu poslal svojo druži-
no nazaj k tastu Jitru. To se je morebiti zgodilo zaradi tega, 
da bi svojo ženo in sinova obvaroval pred faraonom. Iz 18. 
poglavja izvemo, da družina ni bila pri Mojzesu.
Jitro, Cipora in oba sinova so iskali Mojzesa na Horebu, po-

tem ko je izraelsko ljudstvo 
pobegnilo iz sužnosti in bilo 
rešeno prek Rdečega mor-
ja. Jitro se je spreobrnil k 
izraelskemu Bogu, svetoval 
Mojzesu v nekaterih pravnih 
vprašanjih in se nato vrnil. 
Cipora in oba otroka so ostali 
pri Mojzesu. V 4. Mojzesovi 
knjigi je zapisano (12, 1), da 
si je Mojzes vzel za ženo Ku-
šijko. Ali je s tem bila mišljena 
Cipora ali stranska žena, osta-
ja nepojasnjeno. 

MOJZES IN CIPORA



Kaj smo sedaj v  
velikonočnem času 
izgubili v dvorani 
zadnje večerje ve-
likega četrtka? Ali 
se to trplenje ne bo 
že enkrat končalo?  
»Ko je Juda šel iz 
dvorane zadnje ve-
čerje«, tako se zače-
nja evangelij sredi 

velikonočnega časa. Po pravici to poslušam danes. 
Nekdo je zapisal: »Nekateri odidejo. Vrata pa osta-
nejo odprta. Še več: Sam vstali Jezus gre ven in gre 
za njimi. Dokler je pripoved o Judu v evangeliju,  
je to tudi velikonočna pripoved. 

V drugi polovici velikonočnega časa smo in se 
bližamo Gospodovemu vnebohodu, to je tre-
nutku slovesa. Jezus nam naroča pomembne 
stvari. Ljubite se med seboj. To bi nas naj zajelo, 
da bi to očitno živeli, kot Jezus. Želim, da bi nam 
Vstali bil blizu, da bi nas prežarjal, da bi drug 
drugega čim bolj ljubeče srečevali. Tedaj veli-
ka noč ne bo samo praznik, ki smo ga že davno 
odkljukali, ampak trajna navzočnost. Njegovo 
skrito veličastvo se bo bleščalo, ko bomo drug 
drugemu čim bolj izkazovali ljubezen. Odšel bo 
s tega vidnega sveta, ampak ostal bo med nami, 
če bomo udejanjali njegova naročila.

SVETNIKI v tem tednu
P Janez Nepomuk, mučenec
T Jošt, puščavnik
S Erik, kralj
Č Urban, papež
P Teodor, škof
S Teobald, mučenec
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Sveti Janez Nepomuk

 

Janez se je rodil okoli leta 
1350 v Nepomuku na Če-
škem. Leta 1380 je postal du-
hovnik. V času češkega kralja 
Vaclava IV. leta 1393 so ga v 
Pragi prijeli, mučili, nato pa 
ponoči njegovo truplo vrgli s 
Karlovega mostu v Vltavo.
O njem obstajajo številne le-
gende, ki kažejo, da je priljub-
ljen svetnik med ljudmi.
Po razširjeni legendi naj bi bil 
Janez Nepomuk spovednik 
kraljice Ivane in ker ni hotel 
razkriti njene skrivnosti ljubo-
sumnemu kralju, ga je ta dal 
umoriti. Nepomuk je tako 
stoletja veljal za žrtev spove-
dne molčečnosti.
Kipi Janeza Nepomuka krasi-
jo nešteto mostov.
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V Parizu stoji zid, na katerem so ploščice z napisi  
v več kot 300 jezikih: Ljubim te  - romantični  
romarski kraj zaljubljencev. Parižani verjamejo, da 
vsak par, ki se ob tem zidu poljubi, ostane za vedno 
skupaj. In pogosto se to tudi dogodi. Ljubezen do 
smrti - kot dvojni križ  na pokopališču, ki to potrjuje.  
Pogosto prisegajo večno ljubezen, pogosto pa tudi 
spodleti. Takšen neuspeh je vedno boleč in  vodi  
velikokrat tudi do izključevanja. To ne bi smelo biti. 
Še posebej s strani Cerkve ne. Kajti obstaja ljube-
zen - v to verjamem - ki je večna. Božja ljubezen do 
svojega stvarstva. Vsak dan znova se začenja Božja 
ljubezenska z zgodba z nami. Ljubezen, ki traja več-
no. Kakor da bi bil Bog vsakem človeku v njegovem 
jeziku na steni ploščič v Parizu rekel: Ljubim te. Kot 
da bi Bog vsakega človeka ob tem zidu poljubil. Ali 
smem tako človeško govoriti o Božji ljubezni? Seve-
da, saj je v Jezusu Kristusu ta ljubezen  postala člo-
veška. In tudi ves neuspeh je bil v njej odpravljen. 

SVETE MAŠE  
od  16. do 22. 5. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30   Za  + Ivana Knehtl
  Za + Angelo Vesel (greg.)
 TOREK
 7.30 Za + Nino Vršnik 
  Za + Angelo Vesel
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30 Za + Vojka Ostrožnika

SREDA
 7.30 Za + Jožeta Mlačnika
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner 
18.30  Za + Škrablove in po namenu 
  Za + Angelo Vesel (greg.)
         ČETRTEK
 7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  V čast M. P. in sv. Ceciliji za zdravje  
  sina Darka
 18.30 Za + Jerneja Vehovec 
  Za + Škrablove in po namenu
 PETEK
 7.30 Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
  Za + Angelo Vesel (greg.)
18.30   Za + Tilčko Gorenjak
 SOBOTA
  7.30 Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
18.30  Za + Terezijo Prušnik

NEDELJA
 8.00 Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Za + Regner, Ramšak in Mislovič
 10.00 V čast sv. Jožefu in Mariji Pomočnici  
  za zdravje in srečno smrt

     OZNANILA
•	Danes obhajamo peto velikonočno nedeljo in začenja-

mo devetdnevnico pred praznikom Marije Pomočni-
ce. Vabljeni k devetdnevnici, ki bo vsak večer. Kdor bi 
želel iti na romarski shod na Rakovnik, ki bo 29. maja 
popoldne, naj to sporoči gospodu Slavku. 

•	Zadnjo nedeljo v mesecu maju (29. 5.) bo slovesnost 
prvega svetega obhajila. 


