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NEDELJA 9. MED LETOM                    

02.06.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane - po m aši procesijaprocesijaprocesijaprocesija     

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +M artina R otar                     

Ponedeljek Ugandski mučenci                                                                  

03.06.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +A ntonijo in  rodbino V engust 

Torek Peter Veronski                                                                                             

04.06.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +Ivana N areks in  Z latka H orvat     

Sreda Bonifacij                                                                                

05.06.       ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +M arijo in  Jakoba Jelen  ter sorodnike  

Četrtek Norbert                                                                                                                                                    

06.06.                  ob 8h      na  P ernovem   ob  8h      na  P ernovem   ob  8h      na  P ernovem   ob  8h      na  P ernovem   za +F ranca in  K ristino Jelen , obl.  

Petek Srce Jezusovo - prvi petek                                                                    

07.06. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +F aniko B orinc, obl.                         

Sobota Srce Marijino - prva sobota                                     

08.06.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +M artina in  starše Tržan             

NEDELJA 10. MED LETOM                

09.06. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     SL O V E SN O ST P R V E G A  SV . O B H A JIL A    SL O V E SN O ST P R V E G A  SV . O B H A JIL A    SL O V E SN O ST P R V E G A  SV . O B H A JIL A    SL O V E SN O ST P R V E G A  SV . O B H A JIL A        

                                                        za +M atevža K rajnc, obl.  

 

 

 



 
 
 
* V soboto (8.6.) bo ob 9. uri spoved za prvoobhajance. Priložnost za spoved bodo 
imeli tudi njihovi starši, zato bo prišel tudi spovednik iz Petrovč. Najprej bomo z otroki 
imeli kratko vajo za nedeljo, zato prosim za točen prihod. 
 
* Katoliški študentski domovi že zbirajo prijave za prihodnje leto. Kontaktne 
številke lahko najdete na: 
http://www.unipas.si/katoliski-studentski-domovi/ljubljana 
http://www.unipas.si/katoliski-studentski-domovi/maribor 
http://www.unipas.si/katoliski-studentski-domovi/koper 
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                  OB EVANGELIJU 9. NEDELJE MED LETOM 

 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                                       
                          
           
                                        
                                             
                                    
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Jezus je šel z njimi.  
Ko pa že ni bil več daleč  
od hiše, je stotnik poslal  

k njemu prijatelje  
in mu sporočil:  

»Gospod, ne trudi se;  
zakaj nisem vreden,  

da prideš pod mojo streho. 
Zato se tudi nisem imel  

za vrednega,  
da bi šel k tebi,  

ampak reci le besedo  
in moj služabnik  
bo ozdravljen. » 

Ko je Jezus to slišal,  
se je začudil in se je obrnil  

ter množici,  
ki ga je spremljala, rekel:  
»Resnično, povem vam,  
še v Izraelu nisem našel 

tolike vere.« 
 

(Lk 7,6–7.9) 

Lk 7,1–10  
POGAN KRISTJANE UČI VEROVATI 

 
Evangelijski odlomek pred nas postavlja vojaka, stotnika rimske 
zasedbene vojske v Palestini. V dobi, ko so sužnje kupovali in 
prodajali kot blago, ni samoumevno, da je stotniku njegov služabnik 
oziroma suženj »zelo drag«. Še manj, da pošlje k Jezusu celo 
delegacijo s prošnjo, naj  mu, na smrt bolnemu, pride rešit življenje. 
Odposlanstvo judovskih starešin podkrepi prošnjo z laskavim 
spričevalom: »Vreden je, da mu to storiš …« 
Stotnikov plemeniti značaj in njegovo vero pa najlepše razodeva 
njegovo sporočilo Čudodelniku: »Gospod, ne trudi se. Nisem vreden, 
da stopiš pod mojo streho …« 
Evangelij nam ni ohranil niti stotnikovega imena. Toda pri sleherni 
sveti maši, tik pred prejemom obhajila, duhovniki in verniki za tem 
poganom ponavljamo to pretresljivo izpoved vere in ponižnosti. V 
predkoncilskem mašnem obredu so te besede celo trikrat ponovili. 
Častnik torej veruje, da more Jezus ozdravljati tudi na daleč, z močjo 
svoje besede. Sluti, da je za njim višja moč. Sklepa po vojaško: za 
njegovo, stotnikovo, besedo stoji cesar, za Jezusovo pa Bog. 
Jezus ostrmi nad tem odgovorom: »Povem vam, niti v Izraelu nisem 
našel tolike vere.« In mu ozdravi služabnika. 
Ta dogodek podaja Jezusov zgled človeškega in krščanskega 
razmerja do tujcev, drugače mislečih in drugovercev. Gre za veliko 
več kot za strpnost. V tem trenutku odmisli vse razlike, ki ločujejo 
dva naroda in dve veri, ter poišče in poudari v človeku tisto, kar je v 
njem najboljšega. Kakšno spričevalo o poganu in drugovercu so 
besede: »Niti v Izraelu nisem našel tolike vere!« 

Po: Družina 1989 



 


