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NEDELJA 13. MED LETOM       

30.06. 7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem   za +Alojza Ježovnik in Alojzijo Krajnc 

10.00   za +Sonjo in Katarino Rožič, obl.             

Ponedeljek Estera           

01.07.                19.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

Torek Ptujskogorska Mati božja                        

02.07.       19.00   za +Marico Dolar, 30. dan                          

Sreda Tomaž, apostol                               

03.07.                       7.00     za +Marijo Jelen                             

Četrtek Urh                              

04.07.          8.00     na Pernovem   za +Karolino in Jožeta Naraks 

Petek Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope   

05.07 19.00   za +Anico Ostruh in rajne Flisove, obl.   

Sobota prva sobota                     

06.07.         7.00     za rajne Pušnikove 
12.00   zlata poroka Franca in Dragice Tratnik   

NEDELJA 14. MED LETOM – NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

07.07. 

 

7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem   za +Anico in Franca Cokan, obl. 
10.00   za +Alojza in Jožefo Podlesnik ter Emilijo Koprivec

              



                  
                     13. NEDELJA MED LETOM 

                                                                                
                                                                                                                                                           
                                                                             
                                                                               

Lk 9,51–62

HODI ZA MENOJ

Evangelist Luka nam danes predočuje tri podobe posnemanja. Jezusu slediti pomeni vedeti, da tukaj nimamo 
poslednjega obstanka. Niti družina niti naša hiša nam ne ponujata gnezda, kamor bi se lahko zalegli. Ljudje 
imamo Božje jedro. To nas žene na naši poti naprej, dokler ne najdemo Boga v naši domovini. Jezus 
odgovarja temu, ki mu hoče slediti, z rekom, ki so ga poznali tudi Grki. Medtem ko imajo vse živali svoje 
prebivališče, je človek brez doma. Njegov dom, kjer je lahko v resnici doma, je le Bog, ki mu pripada po 
svojem bistvu.
Druga podoba posnemanja doseže vrhunec v Jezusovem izzivajočem stavku: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo 
svoje mrtve!« Pokopati mrtvega očeta, to je bila v Izraelu sveta dolžnost. Jezus zagotovo noče pozivati k 
temu, da bi se tej dolžnosti odtegnili. Njegova beseda je mišljena nazorno. Veliko ljudi ne najde svoje lastne 
poti, poti, ki jim jo je namenil Bog, ker so še preveč odvisni od svojega očeta. Svojega očeta še niso pokopali.
Še vedno jih oblikuje. Hoditi po poti posnemanja pomeni osvoboditi se vseh družinskih vezi. Božje kraljestvo 
je pomembnejše kakor odnos z očetom. Če vlada v človekovem srcu Bog, potem ne gre več za to, da bi 
izpolnjevali pričakovanja svojega zemeljskega očeta. 
S tretjo podobo nima pred očmi le učencev Jezusovega časa, temveč tudi nas kristjane. Mnogi bi radi šli po 
poti, ki so jo v srcih spoznali za svojo. V svoji notranjosti bi radi sledili Jezusovemu glasu. Toda še prej se 
hočejo posloviti od svoje družine. Vsem bi radi pojasnili svojo pot. In morda bi radi, da jo vsi odobrijo. Toda 
Jezus zopet z radikalnim rekom vabi k temu, da bi sledili notranjemu klicu, ne da bi škilili na desno ali levo, 
ne da bi se zavarovali in dosegli soglasje svojega sorodstva in prijateljev. Če se mi v srcu odpre, kdo je Jezus 
in kam bi me rad privedel, potem mu moram slediti, ne da bi se oziral nazaj. Kdor se ozira nazaj in bi rad 
preverjal, če je brazda, ki jo je potegnil na njivi svoje duše, ravna, ta je nesposoben, da bi njivo v resnici 
obdeloval. Pri njem nič ne bo raslo. Božje kraljestvo odpira naš pogled naprej. 

Po: Anselm Grün, Jezus – podoba človeka

Nekomu drugemu pa 
je rekel: »Hôdi za menoj!« 

A ta je dejal: 
»Gospod, dovôli mi, 

da prej grem in 
pokopljem svojega očeta.« 

Rekel mu je: 
»Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje

mrtve, ti pa pojdi 
in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet

drug mu je rekel: 
»Hodil bom za teboj, 
Gospod, a dovôli mi, 
da se prej poslovim 
od svojih domačih.« 
Jezus pa mu je rekel: 

Nihče, kdor položi roko 
na plug in se ozira nazaj, 

ni primeren 
za Božje kraljestvo.«

(Lk 9,59–62)



* Bazilika in župnija Marije Zavetnice na Ptujski Gori vabita na ŠETVORŠCO - 
praznik Ptujskogorske Matere Božje.
Na vigilijo, v ponedeljek, 1. julija, bo ob 19h molitvena ura pred Najsvetejšim za nove 
duhovne poklice, ob 20h maša in nato procesija z lučkami ter nočno bdenje.
Na praznik, 2. julija, bodo maše ob 8h, 10h in 19h.

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2F107-336-large%2Fparsley-vzorec-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2Fcvetlicne-dekoracije%2F107-parsley-vzorec-1.html&docid=DjXn9YPLIaxKpM&tbnid=BkzjB8XvCmErxM%3A&vet=10ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ..i&w=300&h=300&bih=670&biw=1536&q=vzorci&ved=0ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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