
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                     28. junij 2020 

                               

 

NEDELJA 13. MED LETOM                                     

28.06.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem   za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek 

10.00   za +Viktorja Ledinek, obl.              

Ponedeljek PETER IN PAVEL, apostola     

29.06.                 7.00     za farane  

17.30   na Pernovem  za +Janeza Štefančič, obl.  

19.00   za +Sonjo ter Katarino in Pavla Rožič  

Torek Prvi mučenci rimske Cerkve             

30.06.        7.00     za +Julijano Puklek, obl.              

Sreda Estera                                

01.07.                                                    7.00     za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin     

Četrtek Ptujskogorska Mati Božja                         

02.07.           7.00     za +Ivana Čakš                 

Petek Tomaž, apostol – prvi petek                                          

03.07  19.00   za +Zinko Vrhovnik, obl.                    

Sobota Urh – prva sobota                                           

04.07.          7.00     za rajne Flis in Anico Ostruh, obl.           

NEDELJA CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 

05.07.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem   za +Alojza in Terezijo Ježovnik 

                                           ter Alojzijo Krajnc  

10.00   za rajne Rednakove                      
 



                                  

                     13. NEDELJA MED LETOM      
 

                 

EEvvaannggeelliijj  
 

 

KDOR NE SPREJME SVOJEGA KRIŽA, NI VREDEN KRISTUSA 
 
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,37-42) 
 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Kdor ima očeta ali mater rajši kakor 
mene, ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene 
vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 
Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi 
mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, 
sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok, bo dobil 
plačilo preróka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo 
pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker 
je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« 
 

 

 

 
Mt 10,37–42 

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 

  

Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonarskega govora, s katerim Jezus poučuje 

dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in Judeje. V tem govoru poudari dva 

bistvena vidika za življenje učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor katera 

koli druga vez; drugi pa je, da misijonar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega Očeta. 

Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko je Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta učenec 

»prozoren« za to navzočnost.  

»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere, 

lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. 

Ne zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti, nasprotno – ker je do učitelja potreben 

prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti to prednostni 

odnos. 

Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, njegov 

»veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da jim Jezus sam, 

ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme 

tistega, ki me je poslal« (Mt 10,40). Potrebno je namreč, da ljudje zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično 

»Gospod«, je resnično središče življenja ter vse v življenju. Ni pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, 

svoje meje, tudi svoje napake, da le ima ponižnost priznati jih in da nima razdvojenega srca.  

»Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako ne gre. Dvojnost ni krščanska. Z njo 

nisem pošten ne do sebe ne do drugih. Zaradi tega Jezus moli k Očetu, da učenci ne bi zapadli posvetnemu 

duhu. Ali si namreč z Jezusom, z Jezusovim duhom – ali pa te vodi posvetni duh. 

Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe same ter dati nov pomen 

družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s svojo materinsko priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni 

in veseli misijonarji evangelija. 
 

Po: papež Frančišek 

 

 



 

 

 

 

    LETOŠNJI SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedem jih je. Pet jih je iz ljubljanske nadškofije, eden je iz novomeške škofije,         

eden pa je lazarist.  

 

Predstavljeni so v današnji številki Družine. 

 

Mašniška posvečenja bodo 29. junija, na praznik apostolov Petra in Pavla,                   

v ljubljanski stolnici ob 9. uri,  v novomeški stolnici pa ob 16. uri.  

 

Dragi novomašniki, ni bistveno, koliko vas je. Bistveno je, da ste pričevalci nečesa, 

kar je več kot vse, kar imamo na zemlji, celo več kot življenje.  

Če bi vas kdaj zmanjkalo, bi svet postal zelo reven.  


