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NEDELJA

11. MED LETOM

18.06.

ob 7h za farane – po maši procesija
ob 10h za +Julijano Puklek, obl.

Ponedeljek

Nazarij

19.06.

ob 19h za +Alojzijo Novak

Torek

Adalbert

20.06.

ob 7h

Sreda

Alojzij Gonzaga

21.06.

ob 7h

Četrtek

Janez Fisher in Tomaž More

22.06.

ob 8h

Petek

Srce Jezusovo

23.06.

ob 19h za +Frančiška Falant, obl.

Sobota

Rojstvo Janeza Krstnika (kres)

24.06.

ob 7h

NEDELJA

12. MED LETOM

25.06 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca Zupanc, obl.
ob 10h za +Anico Grebovšek

za +Terezijo Lebič
za +Alojza Podlesnik in sorodnike
na Pernovem za +Viktorja in Viktorijo Ledinek, obl.

za +Ivana in Geliko Videnšek
(državni praznik: Dan državnosti)

11. NEDELJA MED LETOM

Tedaj je svojim
učencem rekel:
»Žetev je velika,
delavcev pa malo.
Prosíte torej
Gospoda žetve,
naj pošlje delavcev
na svojo žetev.«
In poklical je svojih
dvanajst
učencev ter jim dal oblast
izganjati nečiste duhove in
ozdravljati vsaktere bolezni
in vsaktere slabosti.
(Mt 9,37–38.10,1)

Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte (prim. Mt 10,8)
Jezus nikakor ni hotel, da bi njegovo življenje ostalo skrito ob njegovih najožjih prijateljih in da bi ti veselo
oznanilo o Božji ljubezni obdržali zase. Kakor je njega poslal Oče, tako je tudi on najprej skrbno izbral
svoje učence, jim dal spoznati Božjo ljubezen in jih nato poslal med ljudi – v življenje. Dal jim je posebne
naloge in zahteve, preko katerih bi ljudje lahko spoznali njega in veselo oznanilo, ki ga prinaša na svet.
Kljub vsem strahovom in napakam, ki so jih imeli učenci, jih je pooblastil za svoje odposlance. Dobili so
moč, da so ga v vsej polnosti predstavili povsod, kamor so prišli. Opozoril jih je, da jih čakajo tudi hudi časi,
toda obljubil jim je pomoč Svetega Duha.
Po zgledu apostolov, je vse do današnjih dni vsak kristjan poklican za pričevalca, apostola sodobnega časa.
To ne pomeni, da smo vsi nadarjeni govorniki ali pogumni oznanjevalci. Daleč od tega. Toda če pripadamo
Jezusu, naše življenje stalno govori o njem.
Čeprav morda nismo naredili nobenega izpita iz Sveta pisma, vseeno lahko na kratko povemo, kaj je Jezus
storil za nas. Odkar smo se darovali njemu, se je življenje spremenilo. Zato lahko, če nas kdo vpraša,
povemo svojo osebno izkušnjo o tem, kar smo od njega »zastonj prejeli«. Sploh ni pomembno, če se nam
besede zatikajo, saj glavno pričevanje ni v besedah, ampak v spremenjenem življenju, kadar on prebiva v
njem.
Nekatere ljudi v Cerkvi pa je Bog poklical za »posebne« oznanjevalce. To so kristjani, ki Jezusovo oznanilo
posredujejo na drugačen način – so duhovniki, redovniki, misijonarji … Ti še na poseben način oznanjujejo,
hkrati pa poskušajo ljudem pokazati, s čim se morda od Boga oddaljujemo in upiramo njegovi ljubezni.
Vabijo nas k spreobrnitvi in nam v moči Jezusove daritve na križu podeljujejo spravo z Bogom.
Vsak oznanjevalec pa je v življenju brez moči, če nima Jezusovega Svetega Duha. Brez njega ne more
ljudem posredovati osvobajajočega oznanila. Jezus Kristus želi, da smo vsi verujoči njegove priče, njegovi
apostoli, da tako s svojim življenjem in besedo drugim popolnoma »zastonj« približujemo Boga.
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

