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NEDELJA 13. MED LETOM              

27.06.  
 

                              

8.00    za +Viktorja Ledinek, obl.                 

10.00  za r. starše Kramar ter Frančiško in Slavka Polak, 
                                                                                dar. nekdanja soseda 

Ponedeljek Irenej                    

28.06.                 19.00   za +Rudija Verdel                                

Torek PETER IN PAVEL, apostola    

29.06.        19.00   za +Janka Doler                                     

Sreda Prvi mučenci rimske Cerkve                         

30.06.                                                    19.00   za +Janeza Štefančič, obl.                                                             

Četrtek Estera                                 

01.07.         19.00   za +Kristino Cvikl                                                                                                                

Petek Ptujskogorska Mati Božja – prvi petek                    

02.07.  19.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin           

Sobota Tomaž, apostol – prva sobota            

03.07.          8.00     za +Štefko Humski, 30. dan                                                         

NEDELJA 14. MED LETOM          

04.07.  
 

                       

8.00    za +Ivico, Ivana in Geliko Videnšek        

10.00  za +Anico in Franca Cokan, obl.  
 

 

 
 



13. NEDELJA MED LETOM                 
 

11..  bbeerriilloo  
 
BOG NI POVZROČIL SMRTI 
 
Berilo iz knjige modrosti  

 

Bog ni narédil smrti, ne veselí se propada živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje. Tudi 

zaradi rodovitnosti obstajajo bitja na svetu, v njih ni uničujočega strupa. In podzemlje 

nima na zemlji oblasti, saj je pravičnost vendar nesmrtna. Toda Bog je ustvaril človeka 

za neminljivost in ga narédil kot podobo lastnega lika. Smrt je stopila v svet po hudičevi 

nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki so njegovi. 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 
Ko se je tisti čas Jezus prepèljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri 
njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov 
shodnice, Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo 
prosil, rekoč: »Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi roke nanjo, da 
ozdraví in ostane pri življenju!« In odšel je z njim. 
Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, 
ki je že dvanajst let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in 
porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo 
slabše. 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. 
Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: 
»Kdo se je dotaknil moje obleke?« Njegovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako 
množica pritiska nate, pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹« Oziral se je okrog, da 
bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa 
preplašena trepetaje pristopila, se vrgla predenj in mu povedala vso resnico. On 
pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje 
nadloge!« 
Ko je še govóril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je 
umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je 
dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovôlil, da bi 
šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. 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 odslôvil in vzel s seboj očeta in mater deklice 
ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji 
rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je takoj vstala 
in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa 
jim je strogo naróčil, naj tega nihče ne izve, in je vêlel, naj ji dajo jesti. 

 



 

 

»Bog je človeka ustvaril za neminljivost.« (Mdr 2,23) 

 

»Bog ni narédil smrti, ne veselí se propada živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje.« (Mdr 

1,13) 

 

Toda od kod potem bolečina in smrt, posebej še trpljenje, ki zadene dobre in pravične? To je 

vprašanje, ki muči človeka vseh časov.  

Svetopisemski pisatelji (še bolj pa Jezus sam) razlikujejo dvojno smrt: naravno, ki je pogojna 

s končnostjo ustvarjenega bitja, in drugo, nenaravno smrt, katere povzročitelj je človek s 

svojim uporom Bogu. Jezusove besede: »Kdor veruje vanj, vekomaj ne bo umrl« (Jn 11,26), 

so luč, ki posveti v to skrivnost in ponudi ključ za razumevanje in rešitev tega večnega 

vprašanja. 

 

Nebeški Oče, vodi naše misli, besede in dejanja, da bomo ohranjali trdno vero in s teboj 

večno živeli. Amen.  
  

                                  

                                                                                                                                                                        Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

 

 

 

 

 

       Verujem v večno življenje …  
 

 

 

 

 

 

 

Novomašniki:   

 

Vseh letošnjih novomašnikov je 7. Trije 

so iz ljubljanske škofije, dva iz 

mariborske metropolije ter po eden iz 

koprske in novomeške škofije.  

Predstavljeni so v današnji novomašni 

številki Družine.  

Molimo zanje in za nove duhovne 

poklice.  

 

 

 

 


