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                                                                         25. junij 2017  

  

 

NEDELJA 12. MED LETOM       (državni praznik: Dan državnosti) 

25.06.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Franca Zupanc, obl.  

ob 10h   za +Anico Grebovšek                         

Ponedeljek Jožefmarija Escriva 

26.06.                 ob 19h   za +Berto Pečnik in Angelo Štefančič, obl.  

Torek Ema Krška                                                           

27.06.          ob 7h     za +Ivana Šuperger                  

Sreda Irenej Lyonski                                           

28.06.                                                    ob 7h     za +Antonijo Žolnir                      

Četrtek PETER IN PAVEL, apostola                    

29.06.           ob 7h     za +Ivana Hrustel  

ob 17.30   na Pernovem   za +Jožeta Pečnik  

ob 19h   za +Franca Cvikl   

Petek Prvi mučenci rimske Cerkve                                                   

30.06. ob 19h   za +Ano Reher, obl.                          

Sobota Estera                                             

01.07.          ob 7h     za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin  

NEDELJA 13. MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu 

02.07 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Dušana Pečnik                  

                                     ter Ivanko in Antona Tržan  

ob 10h   za +Zinko Vrhovnik, obl.                    
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Mt 10,26–33 

NE BOJTE SE! 
 

Tistega, ki vzdržuje svoj odnos z Bogom, to je, se ohranja v Božji milosti, pravi današnji evangelijski odlomek, 
bodo morda fizično sicer res lahko ubili; lahko mu bodo vzeli tisto bivanje, ki je podobno senci, na noben način 
pa mu ne bodo mogli vzeti življenja, ne bodo mogli pretrgati njegovega odnosa z Bogom. Tega ne morejo storiti 
drugi. To lahko stori samo tisti, ki ni zvest svoji obveznosti in ne prizna Jezusa pred ljudmi. 
To je torej ukaz, ki predstavlja jedro Jezusovega učenja: Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v 
pekel, kar pomeni, da lahko popolnoma odvzame življenje, nepopravljivo potrdi prelom odnosa z njim. Stavek je 
trd in na prvi pogled se v tem primeru »bojte se« zdi sinonim izraza »strah naj vas bo«; razlogi pa, ki jih navaja 
Jezus, zelo zabrišejo ta pomen. Jezus pravi, da je Bog Oče za tiste, ki jih je on sam poslal na svojo žetev (Mt 
9,38). In Oče skrbi za svoje stvari, tudi za vrabce, ki se prodajajo za en novčič. Oče je svojim odposlancem blizu 
tudi takrat, kadar so na sodiščih in jim pomaga po svojem Duhu (Mt 10,20). Jezus to tukaj pove s prelepo 
prispodobo: “Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti.” V kakršnem koli položaju se poslani znajde, vedno je 
pod Očetovim varstvom. Jezus namreč pravi: “Več kot mnogo vrabcev ste vredni vi.” V tej luči ukaz “bojte se 
rajši tistega” izgubi svoj pomen strahu in kakor povsod v Svetem pismu izraža vdanost v Očeta, izraža ljubezen; 
in če že je nek občutek strahu, gotovo ni strah pred obsodbo, ampak strah, da ne bi ugajali Očetu, da bi izgubili 
tisti življenjski in večni odnos, ki ga imamo z njim in ga on želi ohraniti za večno. 
Sedaj je vse jasno. “Ne bojte se” je spodbuda k zvestobi še iz drugega razloga: da bi ohranili edinost z Jezusom, 
ki nas čaka.  

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne bojte se jih torej!  
Nič ni namreč prikritega,  

kar bi se ne razodelo,  
in skritega,  

kar bi se ne zvedelo.  
Kar vam pravim v temi,  

povejte pri belem dnevu;  
in kar slišite na uho, 

oznanjajte na strehah!  
Ne bojte se tistih,  

ki umorijo telo,  
duše pa ne morejo umoriti;  

bojte se marveč tistega,  
ki more dušo in telo  

v pekel pogubiti.  
 

(Mt 10,26–28) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitev ob dnevu državnosti: 

 

Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,  

prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo,  

našo domovino in domovino naših prednikov.  

Podeli ji svobodo, varnost, mir  

in pravo mesto v svetovni družini narodov.  

Podpiraj jo na poti k duhovni  

in družbeni prenovi po svoji volji.  

Sprejmi kri, ki je bila darovana  

za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok,  

da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh.  

Posebej te prosimo,  

vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici,  

da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju.  

Vsem pa, ki so odšli po svetu,  

a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo,  

pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,  

da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,  

deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj  

in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo.  

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen.                  Po: B. Finku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bog našo nam deželo, 

Bog živi ves slovenski 

svet, 

brate vse, 

kar nas je 

sinóv sloveče matere! 
 

(F. Prešeren, Zdravljica) 

 


