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NEDELJA 12. MED LETOM                    

23.06.     

 

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

ob  8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem   za +A lojza in  Terezijo Ježovnik 

                                             ter A lojzijo K rajnc  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca in  Jožefo Pohole, obl.  

Ponedeljek Rojstvo Janeza Krstnika                                                          

24.06.                 ni m aše n i m aše n i m aše n i m aše               

Torek Državni praznik - Dan državnosti                                                                          

25.06.             ni m ašen i m ašen i m ašen i m aše                           

Sreda Jožefmarija Escriva                                                                   

26.06.       ni m aše n i m aše n i m aše n i m aše             

Četrtek Ema Krška                                                                                                                                                  

27.06.                  ni m ašen i m ašen i m ašen i m aše               

Petek Irenej                                                                                        

28.06. ni m aše n i m aše n i m aše n i m aše                     

Sobota Peter in Pavel, apostola                                        

29.06.          ob 10h ob  10h ob  10h ob  10h    za +M arico V eber, osm ina  

NEDELJA 13. MED LETOM                

30.06. 

 
  

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

ob  8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem   za +Pavlo Siter                  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +A lojza in  vse Štam petove, obl.  

 

V času od 24. junija do 1. julija me bo za slučaj pogreba nadomeščal g. Branko Zemljak,  
župnik v Gotovljah (telefon 031/ 62 52 65).   
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                 OB EVANGELIJU 12. NEDELJE MED LETOM 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                                       
                          
           
                                                                
                                             
                                                     
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rekel jim je:  
»Kaj pa vi pravite,  

kdo sem?«  
Spregovoril je Peter  

in rekel:  
»Božji maziljenec.«  

 

(prim. Lk 9,19–20) 

Lk 9,18–24 
»ČE KDO HOČE …« – NE GRE ZA PRISILO! 

 

Ali ne bi mogel Jezus, ko je že prišel na svet, izbrati drugačne 
življenjske poti, kot jo je izbral? Ali nas ni mogel odrešiti drugače kot 
s trpljenje in s smrtjo na križu? Ko nas je že ljubil – ali njegova Božja 

modrost ni mogla najti drugačnega načina, kako naj nam ljubezen 
dokaže? Zakaj se mora človek odpovedati samemu sebi, če hoče za 

Kristusom? In če se odpove sam sebi – ali sploh še ostane, kar je? Ali 
se ni izgubil v drugem? 

Ne more biti drugače, ker je človek telo in duh. Po duhu je Božja 
podoba, je svoboda, je večnost, je življenje. Po telesu je zapisan 

minljivosti, odvisnosti, smrti. Dokler je živ, se telesu ne more (in ne 
sme) odreči, ker bi s tem prenehal biti, kar je. More pa se z močjo 
duha dvigati nad telesnost in osvobajati navezanosti na to, kar je v 
njem telesno, minljivo in časno. Če se zaradi Kristusa trudi za to 

nenavezanost, ne stopa v praznino, temveč v polnost Kristusovega 
božanstva. Umira sebi, zaživi pa v Bogu. Življenje na videz izgublja, 

v resnici pa ga vsak hip znova najdeva.  
Jezus na to pot nikogar ne sili. »Če kdo hoče iti za menoj«, beremo v 
današnjem evangelijskem odlomku. Tudi sam je svobodno stopil na 

pot odpovedovanja in umiranja. Ni stopil v prazno, stopil je v 
življenje, v svobodo, v slavo.  

In kakšna bo tvoja svobodna volja? 
Po: Beseda da Besedo 


