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Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje
ihče nima večje ljubezni,
kakor je ta, da dá življenje za
svoje prijatelje. Vi ste moji
prijatelji, če delate, kar vam
naročam. Ne imenujem vas več
služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela
njegov gospodar; vas sem imenoval
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar
sem slišal od svojega Očeta. Niste vi
mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil
in vas postavil, da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče
dal, kar koli ga boste prosili v mojem
imenu. To vam naročam, da se ljubite
med seboj!« (Jn 15, 13-17)
Gospod Jezus, kje je popolno veselje, ki si nam ga podaril? Jaz ga ne
vidim na obrazih tistih, ki verujejo vate. Kako to? Ali je tisto tvoje veselje
mogoče tako, da se ga da skriti? Le kako bi lahko preprečili očem, da ne
bi sijale? Zaradi drobnih veselj v življenju: zadetka na lotu, dobre ocene
ali povišanja plače ... vriskamo, poskakujemo, oči nam žarijo. Tvoje
veselje, popolno veselje pa ostaja potlačeno v naši notranjosti? Ne znamo
pokazati popolnega veselja, ki se poraja iz življenja po tvoji besedi.

Gospod Jezus, oprosti nam, če naši obrazi ne žarijo od tvojega veselja.

LJUBEZEN IN VESELJE
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akor ima vsa zemeljska toplota in
svetloba izvor v soncu, tako vsaka
človeška ljubezen temelji v Božji
ljubezni. Ljubezen med možem in ženo, med
starši in otroki, med zaročencema, med prijatelji,
sorodniki, znanci, sosedi ali komerkoli izhaja iz
ljubezni, ki jo izžareva Božje sonce – če je le
nesebična, če je odraz ljubezni med Očetom in
Sinom ter med Sinom in njegovimi učenci. Tako
ljubiti pa pomeni izpolnjevati Jezusovo zapoved. Takšna ljubezen rodi veselje.
Veselje je znamenje življenja, ki se prebuja, raste, razcveta in rodi sadove.
Jezus je vesel, ker s svojim učlovečenjem, razodevanjem učencem,
oznanjevanjem evangelija in uresničevanjem odrešenjskega načrta pospešuje
rast, razcvet in dovršitev mesijanske dobe. Veseli se, čeprav ve, da ga še to
noč čaka Oljska gora in naslednji dan Kalvarija. Njegova ljubezen se bo prav
v trpljenju v vsej polnosti razcvetela in bo prav na Kalvariji rodila
najžlahtnejši sad. Tega Jezusovega veselja naj bodo deležni tudi njegovi
učenci. Za sedaj je še nepopolno – tudi oni bodo morali iti vsakdo na svojo
Oljsko goro in nesti križ vsak na svojo Kalvarijo – a bo prišel čas njihovega
dokončnega veselja, ki bo popolno. Enako velja za vse nas, ki ostajamo
Jezusovi učenci. Tisto pravo, pristno, popolno veselje nas zagotovo čaka; prvi
korak k slednjemu pa je izpolnjevanje njegove volje: »Da se ljubimo med
seboj, kakor nas je on sam ljubil.« (Po – Beseda da besedo)

PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA
Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 10. maja
2018,
obhajali
slovesni
praznik
Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih
vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel
v nebo. Gospodov vnebohod je poleg velike noči in
binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih
praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu
4. stoletja. Praznik obhajamo štirideset dni po veliki
noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po
vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in
izbranim pričam, preden je odšel v nebo. Praznik
želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom
Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in
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telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Pomen
Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na katerem
sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po
Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje ponavlja besede posvetitve
kruha in vina v Kristusovo telo in kri. (Katoliška Cerkev)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Birmanski dan v Petrovčah
V nedeljo, 22. aprila, na nedeljo
Dobrega pastirja, je v naši župniji
potekala slovesnost svete birme.
Zakrament svete birme je 34
otrokom podelil celjski opat in
generalni vikar Marjan Jezernik.
Vsi si želimo, da bi naši otroci
ohranili vero, jo pogumno
oznanjevali in po njej živeli. Kot
katehistinja, ki sem jih vsa leta
spremljala na njihovi poti, jim
polagam na srce besede svetega
Foto – Jana Petrak Zajc
papeža Janeza Pavla II., ki je na nekem srečanju mladih rekel takole: Iščite
Boga? Mladi so ga vprašali: Kje? In jim je odgovoril: v stvarstvu, v Svetem
pismu in v svojem srcu, v svoji vesti ter v občestvu v Cerkvi. Če bodo sledili
papeževim nasvetom, se ne bodo nikoli bali glasno in ponosno povedati, da so
kristjani in da pripadajo Cerkvi. (katehistinja Katja Pečovnik)

Župnijsko romanje
V soboto, 9. junija, se bomo
zjutraj, ob 6. uri zbrali pri
baziliki kjer nas bo pričakal
avtobus, ki nas bo popeljal do
Gradca kjer si bomo ogledali
mogočno baziliko Mariatrost
grajeno v
baročnem slogu s
čudovitimi freskami. Po sv. maši
sledi ogled okolice bazilike in
vožnja do Eisbacha, kjer si bomo
ogledali Cisterijanski samostan
Stift Rein iz leta 1129.

Sledilo bo kosilo v eni od tamkajšnjih gostiln. Po kosilu bo ogled muzeja na
prostem z nekaj več kot sto stavbami v kraju Enzenbach. Muzej prikazuje
nekdanje življenje ljudi v različnih pokrajinah Avstrije. Če nam bo čas
dopuščal, se bomo na poti domov ustavili v Gradcu, kjer si bomo ogledali
graško katedralo in Deželno hišo. V avtobusu so še prosta mesta, prijavite se
čim prej v zakristiji, v župnišču ali po tel. 041/437-145 pri patru Vančiju. Cena
romanja s kosilom (brez vstopnin) je 30 €. Pridružite se nam.
 V ponedeljek, 7. maja, ob 18.15 so obvezne vaje za vse prvoobhajance.
 V četrtek, 10. maja je praznik Gospodovega vnebohoda. Maše bodo ob. 8.
in 19. uri. Lepo vabljeni!
 V soboto, 12. maja, od 9. do 12. ure bo obhajilni dan. Vabljeni vsi starši in
prvoobhajanci.

6. 5.
NEDELJA

6. velikonočna nedelja
– nedelja turizma
Dominik Savio, dijak,
zavetnik ministrantov

7. 5.
Gizela, opatinja
PONEDELJEK

8h
ZA FARANE
10h + MILAN STEPIŠNIK
19h Šmarnice pri Kerčmarjevi kapeli
19h + REGINA IN ANTON JOŠ
Šmarnice
h

8. 5.
TOREK

Bonifacij IV., papež

9. 5.
SREDA

Izaija, prerok

Gospodov vnebohod
10. 5.
ČETRTEK
11. 5.
PETEK

Job, svetopisemski mož;
Damijan Jožef de Veuster,
misijonar
Mamert, škof

12. 5.
SOBOTA

Leopold Mandić, redovnik

13. 5.
NEDELJA

7. velikonočna nedelja nedelja sredstev
družbenega obveščanja
Fatimska Mati božja

7.30 PT. M. B. ZA ZDRAVJE
IN ZDRAVO PAMET
19h Šmarnice
19h + MARIJA VOK
Šmarnice

8h + TEREZIJA ROBNIK
19h + PAVLA ARZENŠEK
Šmarnice

19h + ERNA KRUŠIČ, OBL.
Šmarnice

19.30h Srečanje svetopisemske skupine
19h + MARJAN DOLAR IN
KATARINA LOTRIČ
Šmarnice

8h
ZA FARANE
10h + PAVLA ARZENŠEK
19h Šmarnice pri kapeli v Arji vasi
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