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NEDELJA 13. MED LETOM – NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU                             

01.07.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem   za +Sonjo, Katarino in Pavlo Rožič, obl.  

ob 10h   za +Zinko Vrhovnik, obl.          

Ponedeljek Ptujskogorska Mati Božja  

02.07.                 ob 19h   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin, obl.               

Torek Tomaž, apostol                   

03.07.         ob 7h     za +Ivana in Marijo Hrustel    

Sreda Urh                                     

04.07.                                                    ob 7h     za +Antonijo Ozvaldič               

Četrtek Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 

05.07.           ob 8h     na Pernovem  za +Anico in Franca Cokan, obl.  

Petek prvi petek                            

06.07. ob 19h   za +Faniko Kušar    

              za +Frančiško in Valentina Reher    (Srečko)  

Sobota prva sobota                                   

07.07.          ob 7h     za rajne Mlinarjeve in Ašenbergerjeve    

NEDELJA 14. MED LETOM                                 

08.07.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Šuper in starše, obl.  

ob 10h   za +Ivana, Zofijo in rajne Knez   
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Mr 5,21–43 

»TALITA KUM« 

 

Jezus nam hoče z današnjim evangelijem ponovno sporočiti, da je on gospodar in izvor življenja. Pripoveduje 

o dveh čudežih, ki se med seboj dopolnjujeta. Gre za obuditev življenja Jairovi hčeri in za ozdravljenje žene, ki 

je trpela zaradi krvotoka.  

Brž ko se je »šef« sinagoge Jair predstavil in lepo prosil, da bi njegova hči ozdravela, je Jezus pristal na to, da 

gre z njim. Kraj, kjer so se nahajali, je bilo gotovo zelo težko zapustiti. »Mnogo ljudi ga je obdajalo in 

stiskalo!« Med to množico pa se je nahajala tudi ženska, ki je bila videti nekam izgubljena. Imela je kronično 

bolezen in zdravniki je niso bili zmožni pozdraviti. Prizadevala si je, da bi se dotaknila roba njegove obleke, in 

si dopovedovala: »Ozdravela bom!« Krvavitev se ji je res takoj ustavila, kakor hitro ji je v tisti zmedi uspelo 

preriniti se do Jezusa. 

Poleg tega čudeža je Jezus k življenju obudil še mlado deklico, kljub temu da so prišli ljudje jemat pogum 

očetu Jairu, češ da je bolno dekletce medtem že umrlo.  

Oba čudeža vračata življenje. Pri tem se lahko spomnimo, da ima vse tisto, kar se tiče krvi, za Izraelce zelo 

jedrnat in verski pomen. Kri jim je vedno sedež življenja in simbol življenja. Vse, kar se tiče življenja, je v tesni 

zvezi z Bogom, ki je edini gospodar življenja. 

S tem postopoma odkrivamo, da sta ti dve ozdravljenji, čeprav sta na videz tako različni, v resnici zelo sorodni. 

Prvo omogoča ponovno odkrijte življenja, o katerem bi zaradi nenehne krvavitve utegnili misliti, da se izteka. 

Drugo ozdravljenje pa ponovno vzpostavi dihanje pri otroku, ki je že prenehal dihati. 

Dejstvo je, da sta Jair in žena s krvotokom prežeta z enakim prepričanjem: Jezus in edino on sam je sposoben 

zdraviti. Po tem prepričanju jima je bil dan ves pogum, s katerim sta dosegla celo prejem življenjske moči. 

Imamo tudi mi ta pogum, ki omogoča, da »vstanemo v življenje« in ga resnično živimo? 
 

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 

 

 

 

Slišala je za Jezusa.  
Med množico se mu je približala  

od zadaj in se dotaknila  
njegove obleke.  
Rekla je namreč:  

»Tudi če se dotaknem  
le njegove obleke, bom rešena.« 

In v hipu se ji je ustavila kri  
in v telesu je začutila,  

da je ozdravljena nadloge.   
Ko so prišli pred predstojnikovo 

hišo, je videl vrvež in ljudi,  
ki so jokali in zelo žalovali.  

Vstopil je in jim rekel:  
»Kaj se razburjate in jokate?  

Deklica ni umrla, ampak spi.«  
In posmehovali so se mu.  

On pa je vse odslovil in vzel  
s seboj očeta in mater deklice  

ter tiste, ki so bili z njim,  
in stopil tja, kjer je bila deklica. 

Deklico je prijel za roko  
in ji rekel: »Talíta kum,«  
kar v prevodu pomeni:  

»Deklica, rečem ti, vstani!« 
 

(Mr 5,27–29.38–41) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lepe nedelje bodo letos: 

15. julija -  na Gori ob 11.00 

22. julija - v Galiciji ob 10.00 

5. avgusta - na Pernovem ob 15.00                                                                            

(vodi g. škof Stanislav Lipovšek – posvetitev novega oltarja) !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


