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NEDELJA 12. MED LETOM                                     

21.06.  
 

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem    za +Francija Zupanc, obl.    

10.00   za +Alojza in Jožefo Podlesnik   

Ponedeljek Janez Fisher in Tomaž More 

22.06.                 19.00   za +Štefana Koprivc in starše Gorišek  

Torek Jožef Cafasso                          

23.06.        7.00     za rajne                               

Sreda Rojstvo Janeza Krstnika – kres     

24.06.                                                    19.00   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek     

Četrtek Dan državnosti  (državni praznik)           

25.06.           8.00   na Pernovem  za +Berto Pečnik in Angelo Štefančič, obl. 

Petek Jožefmarija Escriva                                                  

26.06  19.00   za +Ivana in Ivanko Podvršnik, obl.  

Sobota Ema Krška                                                   

27.06.          7.00     za +Marico Dolar in Ivanko Vipavc             

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.              
 

                 



                  

                     12. NEDELJA MED LETOM      
 

                 

EEvvaannggeelliijj  
 

 

JEZUS NAM VLIVA POGUM 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,26-33) 

 

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se ne 

bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri 

belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo 

telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v 

pekel! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade 

na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se 

torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, 

bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil pred 

ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« 

 

                                                                                   

 
Mt 10,26–33 

NE BOJTE SE 

  

V današnjem evangeliju kar trikrat slišimo: »Ne bojte se!« Najprej 

Jezus pravi: »Ne bojte se ljudi!« Ljudje sodimo po videzu, Bog sodi 

po namenih našega srca. Prišel bo dan, ko se bodo razkrili nameni 

vseh src javno, vpričo vsega človeštva, in takrat se bo videla prava 

vrednost človeka. Če se v življenju ravnam po načelu Bog me vidi, 

zlepa ne bom neiskren, dvoličen. Če imam pred očmi dejstvo: Bog 

me vidi in pozna do najglobljega kotička  srca, bom iskren in se ne 

bom pretvarjal pred ljudmi. Tudi se ne bom pretirano »grizel« zaradi 

takšne ali drugačne sodbe ljudi. Če me hvalijo, sam najbolje vem, 

koliko sem vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi koristno 

uporabil vse Božje darove, zato me nobena hvala ne bo prevzela. Če me upravičeno grajajo, si bom grajo vzel 

k srcu in se bo poboljšal. Če pa graja ni upravičena, me ne bo potrla, zavedajoč se, da je pomembno edino to, 

kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom biti čim boljši v njegovih očeh. In če bom dober v Božjih očeh, tudi v očeh 

ljudi ne bom mogel biti slab. 

Potem smo slišali Jezusove besede: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti.« Vsa 

zgodovina krščanstva je hkrati zgodovina mučencev – doslednih Jezusovih učencev, ki so radi žrtvovali svoje 

življenje, da so ohranili nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu. Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni 

do Boga in se uresničuje v medsebojni človeški ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo ljubezen mater, 

ljubezen trpečih, bolnikov, ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, tistih, ki jih svet – in ponavadi mi z njim – 

zaničuje, gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil svet, nam pripravlja velikanska presenečenja. Od nas je odvisno, 

ali bodo ta presenečenja za nas ugodna ali neprijetna. Pomembno je vedeti: Bog stalno bedi nad nami. Če skrbi 

za ptice, kot so vrabci, ki niso ne posebno lepi in niti kakšni prijetni pevci, bo menda skrbel za nas, ki nam je 

zaupal tako dragocene darove: svobodno voljo, razum, posvečujočo milost. 

Predvsem naj se ne bojimo priznati njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da smo njegovi učenci. 

Vendar Jezus ne misli toliko na slovesne izjave in priseganja, da smo verni, misli predvsem, da ga ne zatajimo 

s svojim življenjem. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V četrtek, 25. junija, bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili 29. obletnico 

razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje so sklenili, da v vsaki 

župniji na predvečer praznika v sredo, 24. junija, ob 20. uri zvonimo z vsemi zvonovi 

5 minut.  

Vabljeni ste v sredo 15 minut pred mašo (ki bo ob 19.00) v cerkev, da bomo molili za 

domovino.  

 

SPOMNIMO SE:  

 

26. december 1990 – razglasitev izida plebiscita o samostojnosti Slovenije. 

       Dan samostojnosti in enotnosti  (30 let !).      

25. junij 1991          - Slovenija tudi formalno postane neodvisna.  

       Dan državnosti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


