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6. velikonočna 
nedelja

oznanilo
Bog hoče, 

da bi se 
vsi ljudje rešili 

in prišli 
do spoznanja resnice.

1 Tim 2,4

Jn 14,23–29  
SVOJ MIR VAM DAJEM 
V evangeliju nam Jezus govori: »Mir 
vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne 
dajem vam ga, kakor ga daje svet.« To 
je govoril apostolom pri zadnji večer-
ji, besede pa veljajo tudi nam. Mir, ki 
nam ga daje Kristus, je drugačen od 
miru, ki ga more 
dati svet. Kristus 
daje mir srca, mir 
vesti, ki je nič ne 
teži. Ta mir je de-
jansko temelj vsake-
ga drugega miru. 
Če smo ga zaradi 
svoje samovolje in 
sebičnosti izgubili, 
ga lahko dobimo  nazaj v zakramen-
tu sprave, ki je Jezusov velikonočni 
dar. Če spoved pravilno razumemo 
in cenimo, smo gotovo že izkusili, ka-
kšen mir se naseli v človekovi duši, 
ko Božjemu usmiljenju zaupamo 
breme svoje krivde in zadolženosti.



Cerkev, kot posrednica Kristuso-
vega miru, pri vsaki maši kliče k 
Bogu, naj nas obdari z notranjim 
mirom, mirom srca. Kjer ga ni, 
človek nima obstanka. O Kajnu, 
prvem bratomorilcu, Sveto pis-
mo pravi, da je brez miru begal 
iz kraja v kraj. Ljudje sedanjega 
časa skušajo svoj nemir zadušiti 
s hrupom, z naglico, da se jim ni 
treba srečevati s seboj in z Bo-
gom, ki se oglaša na dnu srca.
Pri vsaki sveti maši s priznan-
jem svojih grehov in kesanjem 
prosimo Boga, naj nam podeli 
svoj mir. Po molitvi očenaša se 
k nebeškemu Očetu obračamo 
s prošnjo: »Podari nam mir v 
naših dneh; usmiljeno pomagaj, 
da bomo vedno živeli brez greha, 
in varuj nas vsakega nemira…« 
Mir lahko gradimo le, če je v nas 
Sveti Duh – duh ljubezni, ob-
zirnosti, dobrote, potrpežljivosti 
in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite 
v miru!« na koncu svete maše 
je dejansko naročilo: pojdimo 
v življenje kot glasniki Božje-

ga miru, kot graditelji miru. 
Stavba miru je kot vse druge 
stavbe zgrajena iz posameznih 
opek. Te opeke so drobna de-
janja vsakdanjega premagov-
anja. Izvirajo iz našega srca. Če 
v njem ustvarimo mir, se bo ta 
naselil tudi med ljudi okrog nas. 

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo 
Oče poslal v mojem imenu, 
vas bo učil vsega in spomnil 
vsega, kar sem vam povedal. 
Mir vam zapuščam, 
svoj mir vam dajem. 
Ne dajem vam ga, 
kakor ga daje svet. 
Vaše srce naj se ne vznemirja 
in ne plaší. Slišali ste, 
da sem vam rekel: 
›Odhajam in pridem k vam.‹ 
Če bi me ljubili, bi se razveselili, 
da grem k Očetu, 
saj je Oče večji od mene. 
In zdaj sem vam povedal, 
preden se zgodí, 
da boste verovali, ko se zgodí.
(Jn 14,26–29)



NOTRANJI MIR
Notranji mir je stanje osebne svobode. 
Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in vznesenost. 
Vse je na pravem mestu, srce prežema občutek popolne skladnosti. 
Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha. 
Poraja se v človeku, ki živi pravično 
in je zavezan uresničevanju Božjega načrta.
Zato ga ni mogoče najti 
v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca.
Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca.
Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, 
ne more biti deležen umirjenosti.
Živi v stalni napetosti, ker s svojim življenjem povzroča nemir.
V sebi in okoli sebe.
Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne gradijo ljubezni, 
ampak prinašajo smrt; propad človeka, 
ki se je zatekel v prostor notranje brezbrižnosti.
Srčni mir torej ni stanje brez čuta, 
ampak energija radosti, blaga in dobrohotna.
Je Jezusova drža pokončnosti in miline, brezprizivnosti in sočutja, 
ljubezni in odpuščanja.
Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je vedno deležen miru, 
čeprav se svet okoli njega sesipa.
Če pada po njem in je zasramovanje neizmerno. 
Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, 
edinole Božje delovanje v človeku, 
tako tudi notranjega miru ni 
mogoče naročiti, 
ampak nastaja iz zavestne odločitve, 
da sledimo Bogu.
Kajti samo v njem lahko najde 
iščoča duša, kot pravi sveti Avguštin, 
kraj počitka in prostor miru. 



Slovenski 
pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
Telefon: 0664 217 37 38 (Matija)
Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

Izlet v Slovenijo
kdaj: 27. in 28. avgust 2022
kam: Maribor, 
Slovenska Bistrica,...

Podrobnejši program 
bo na voljo v prihodnjem tednu.
Prosim za čim prejšnjo prijavo 
(zaradi načrtovanja, ter rezer-
vacije avtobusa, prenočišča...). »V zadnjem času prejemam 

grozilna pisma,« se potoži Košir 
prijatelju. “Prijavi na policijo, pa 
ti bodo pomagali!« »Ne verjam-
em. Pisma so iz davčne uprave.«

Janezek zakriči iz dnevne sobe: 
»Mami, mami! Ali je človek res 
prah in se v prah tudi povrne?«
»Ja, tako uči krščanska vera. 
Zakaj me to sprašuješ?«
»Če je vse to res, je pod našo 
sedežno najmanj pet mrtvih.«


