
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Današnji evangeljski odlomek je 
del velikoduhovniške molitve, ki 
jo Jezus naslavlja na Očeta v 
trenutku, ko se poslavlja od 
svojih učencev. Ena od stvari, za 
katero v tej molitvi vztrajno 
prosi, je edinost tistih, ki 
verujejo vanj: »Sveti Oče, ohrani 
jih v svojem imenu, ki si mi ga 
dal, da bodo eno kakor midva.« V 
vsem letu ni primernejšega 
dneva, kot je današnja nedelja v 
binkoštni devetdnevnici, da 
razmišljamo o tej temi. Na 
binkošti je bila hkrati uvedena 
vesoljnost in edinost Cerkve. To 
ponazarja dejstvo, da narodi 
govorijo v svojih jezikih, in 
vendar se razumejo. Molitev »da 
bodo eno« je upravičeno postala 
vodilo ekumenskega gibanja. 
Toda edinost, za katero moli 
Jezus, ni le edinost med 
različnimi krščanskimi Cerkvami. 
Je vsakovrstna edinost, od 
najmanjše do najširše: edinost  

 

 

 

 

 

 
med posamezniki, znotraj 
družine, med člani iste skupnosti. 
Od te najbolj »vsakdanje« 
edinosti želimo izhajati, da bi 
prišli do razmisleka o edinosti 
med vsemi kristjani. Vsi si želimo 
edinost. Po besedi sreča verjetno 
ni druge besede, ki bi odgovarjala 
na ravno tako globoko potrebo 
človekovega srca, kot je beseda 
edinost. Mi smo »končna bitja, 
sposobna neskončnega«, pravijo 
filozofi; to pomeni, da smo 
omejena bitja, ki pa hrepenijo po 
preseganju lastnih meja, da bi bili 
(še pravijo filozofi) »v nekem 
smislu vse«.  

Ne sprijaznimo se s tem, da bi bili 
le to, kar smo, zaprti sami vase 
kot številni otoki v velikem morju 
bivanja in sveta. To je nekaj, kar 
je del same strukture našega 
bitja. Kdo izmed nas se ob 
spominih na mlada leta ne spomni 
kakšnega trenutka, ko si je želel, 
da bi bilo vse vesolje povzeto v 
eni sami točki in da bi bil tudi on 
z vsemi drugimi v njej? Mladost je 
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morda tisto življenjsko obdobje, 
ko smo še bolj občutljivi na 
ločevanje in osamljenost v svetu. 

Sv. Tomaž Akvinski razlaga, zakaj 
je tako: »Ker je edinost (unum) 
skupaj z dobroto (bonum) eno od 
počel bitja, iz tega sledi, da si 
vsakdo naravno želi edinost, kot 
si želi tudi dobro. Zato tako kot 
ljubezen ali želja povzroča 
trpljenje, tako stori tudi ljubezen 
ali želja po edinosti« (Summa 
Theologica I-II, q, a. 3). Potreba 
po edinosti je lakota po polnosti 
bivanja. Ustvarjeni smo za 
edinost, ker smo ustvarjeni za 
srečo. Ne le med zakoncema, ko 
se dva združita in sta eno samo 
telo, tudi v želji po spoznanju in v 
iskanju gmotnih dobrin je potreba 
po edinosti – seveda na drugačen 
način. V nas je potreba, da bi – 
recimo temu – povezali, kolikor le 
moremo, čim več »tujih 
ozemelj«. 

Nasprotno pa se zgodi »edinost 
Duha« (Ef 4,3), ko postavimo v 
središče Boga, kajti v tem 
primeru, ko vsi težimo k eni sami 
točki, se tudi naša izhodišča 
približajo in med seboj srečajo. 
Namesto razhajanja zbliževanje. 
Zgodi se kot pri polmerih kroga. 
Če sledimo njihovemu 
oddaljevanju od središča 
navzven, opazimo, da se 
postopoma oddaljujejo od 
središča in tudi med seboj, dokler 

se vsak izmed njih ne izgubi na 
neki svoji točki obrobja. Če pa 
sledimo tem polmerom v 
nasprotni smeri, od obrobja proti 
središču, opazimo, da kolikor bolj 
se bližajo središču, toliko bolj se 
približujejo tudi med seboj, 
dokler se ne srečajo v eni sami 
točki.  

Na binkošti se je zgodila prav 
tovrstna edinost. Vsi navzoči so 
razumeli apostole, ker si ti niso 
več prizadevali dognati, »kdo med 
njimi je največji«, niso si skušali 
narediti imena, ampak so vsi 
skupaj oznanjali »velika Božja 
dela« (Apd 2,11).    R.C.                

Svetnik tedna – Sv. Janez 
Nepomuk 

 
Goduje 16. maja 
Janez Nepomuk se je rodil med 
letoma 1340 in 1350 na zahodnem 
Češkem v mestu Pomuk, ki se je 
pozneje preimenovalo v 
Nepomuk. O njegovi mladosti ni 
nič znanega. Viri ga prvič 
omenjajo leta 1370, ko je bil že 
veljaven klerik praške nadškofije. 
Imel je službo javnega notarja, 
kar so dosegli samo redki pravno 
izobraženi in vsega zaupanja 
vredni možje.  

V naslednjih letih je delal v 
pisarni nadškofovega generalnega 
vikarja in pri cerkvenem sodišču. 



Mašniško posvečenje je prejel 
šele leta 1380; papež ga je 
imenoval za župnika praške fare 
sv. Gala, nadškof Janez Jenštejn 
pa si ga je izbral za svojega 
tajnika in zaupnega sodelavca. 
Poslal ga je na univerzo v Padovo, 
kjer je študij cerkvenega prava 
končal z doktoratom. Ko se je 
vrnil v Prago, ga je nadškof Janez 
Jenštejn imenoval za kanonika in 
nato še za generalnega vikarja 
praške nadškofije. 

Ta čas se je, kot smo že slišali, 
vnel boj zoper kralja Venčeslava, 
ki bi rad vladal tudi v Cerkvi. Oba 
Jana (Nepomuk in Jenštejn) sta se 
mu odločno postavila po robu. 
Kralj je hotel razpoloviti praško 
nadškofijo, da bi za svojega 
pristaša Kralika ustanovil novo 
škofijo v Kladrubih, kjer je bila 
bogata benediktinska opatija. 
Redovnikom te opatije je kralj po 
smrti opata Račka v začetku leta 
1393 prepovedal voliti novega 
opata, da bi jo izročil Kraliku. 
Jenštejn se je uprl ustanovitvi 
nepotrebne škofije in se je 
umaknil iz Prage. Menihi so si 
takoj izbrali novega opata in 
prosili, da ga nadškof potrdi. V 
njegovem imenu je generalni 
vikar Janez Nepomuk 7. marca 
1393 novega opata priznal in si s 
tem nakopal kraljevo jezo. Kralj 
je v svojem besu šel tako daleč, 
da je dal Janeza mučiti in 
umoriti, potem pa njegovo telo 

vreči v reko. Novica o tej nasilni 
smrti se je razširila po vsej 
Evropi. 

Čast oltarja je sv. Janez Nepomuk 
dosegel leta 1729. Njegovo 
češčenje so zelo širili jezuiti in 
tako je prišlo tudi k nam. 
Značilno je, piše dr. Niko Kuret, 
da godu sv. Janeza Nepomuka ne 
slavimo na njegov smrtni dan, 20. 
marca, temveč 16. maja. V Pragi 
je bil današnji dan pravi pomladni 
praznik, ki je nanj prihajalo na 
stotisoče ljudi. Med drugim so 
spuščali lučke po Vltavi. Drugod 
(npr. na Dunaju) so prirejali 
posebne Janezove pobožnosti, ki 
se je pri njih rada shajala 
mladina. K nam se ne eno ne 
drugo ni razširilo.             

 

Naša oznanila 
 

 S 1. majem smo začeli s 
šmarnicami. Letos poslušamo 
zgodbo o našem svetniškem škofu 
Frideriku Ireneju Baragi, ki je 
deloval med severnoameriškimi 
Indijanci. Vabljeni vsi veroukarji, 
posebej še prvoobhajanci. Če vam 
prepozna ura ne ustreza, pridite k 
šmarnicam po svojih zmožnostih. 
Ure žal ne moremo spreminjati. 
Hvala za razumevanje!  
 

 Vabimo k šmarnicam vsako 
soboto kot običajno ob 18h pri 
Črnčičevem križu v Počehovi. 



 Zakrament sv. zakona ţelita 
prejeti: 
 
ţenin: Miran Majcenovič, rkt, 
cnc operater, rojen 20.5.1975 v 
Mariboru, stanujoč Zg. Košaki 7, 
2000 Maribor in 
 
nevesta: Tamara Tušek, rkt, 
ekonomski tehnik, rojena 
22.8.1987 v Mariboru, stanujoča 
Zg. Košaki 7, 2000 Maribor.     

 
Mladoporočencema prisrčno 
čestitamo in voščimo obilo 
božjega blagoslova na njuni 

skupni življenjski poti!   
 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

7. velikonočna nedelja, 13.5,  
Fatimska Mati boţja; 
09.00 + Mirko Učnik in njegovi  
+ starši, + starši Rozalija in Jože 
Bombek 
 
PONEDELJEK, 14.5.,  
Bonifacij, mučenec;  
19.00 – vsi + iz rodbine Lebar 
 
TOREK,15.5., 
Izidor, kmet;  
19.00 – za zdravje (D.G.)  
 
SREDA, 16.5.,  
Janez Nepomuk, duhovnik in 
mučenec; 
19.00 + Jožefa Korošec  

ČETRTEK,17.5.,  
Jošt, puščavnik; 
19.00 + Marija Kupčič Cerovšek 
 
PETEK,18.5.,  
Janez I., papeţ, mučenec;  
19.00 + Marija Vidič 
 
SOBOTA, 19.5.,  
Krispin, redovnik; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Štefan Virtič 
 
BINKOŠTI,  
20.5., Hilarij, škof;  
09.00 + Marjeta Fekonja (2. obl.) 
 

Molitev tedna 
 
Gospod, slišal sem tvojo besedo.  
K tebi se obračam, ki si mi govoril 

v tišini. Tebe prosim, naj 
spoznam, kje v globini je temelj 
mojega bitja. Skloni se k meni,  
daj mi spoznanje. Naj dar tvoje 

bližine dajem tudi svojim sestram 
in bratom. Tvoj Duh naj bo pri 
meni, da bom po njem oznanjal 

svojo vero. Dal mi je luč in 
življenje. Hvaljen bodi, Gospod. 

 

Izdajatelj 
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