07. julij 2013

NEDELJA

14. MED LETOM

07.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A nico in Franca Cokan, obl.
ob 10h za vse M linarjeve in A šenbergerjeve, obl.

Ponedeljek

Kilijan

08.07.

ob 19h za +Z inko V rhovnik, obl.

Torek

Kitajski mučenci

09.07.

ob 7h

Sreda

Amalija

10.07.

ob 7h

Četrtek

Benedikt, zavetnik Evrope

11.07.

ob 8h

Petek

Mohor in Fortunat

12.07.

ob 19h za +A nico O struh, obl., in vse Frecetove

Sobota

Henrik, mož sv. Kunigunde

13.07.

ob 7h

NEDELJA

15. MED LETOM - LEPA NEDELJA NA GORI

14.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Škrinjarjeve
ob 11
1 1 h na G ori - procesija in m aša
za rajne Tom anove iz Z avrha in V inka Z dolšek

za +Jakoba in M arijo K rajnc, obl.
za +M arijo Podpečan, obl.
na Pernovem za +Frančiško G lušič

za +U rško H rovat

**********************************************************************************

OB EVANGELIJU 14. NEDELJE MED LETOM

Lk 10,1–12.17–20

VOLK IN JAGNJE
Potem je Gospod določil
še drugih dvainsedemdeset
in jih poslal pred seboj
po dva in dva
v vsako mesto in kraj,
kamor je hotel sam priti.
Govoril jim je:
»Žetev je velika,
delavcev pa malo;
prosíte torej
Gospoda žetve, naj pošlje
delavcev na svojo žetev.
Pojdite: glejte,
pošiljam vas kakor
jagnjeta med volkove.«
(Lk 10,1–3)

V čem je volk volk? Požrešen je in krvoločen, obenem pa napadalen
in nasilen. Jagnjeta preprosto ne more mirno gledati, četudi ni
ogrožen in ga ne preganja lakota.
Jagnje je drugačno. Vsakršno nasilje in razkazovanje moči mu je tuje.
Braniti se ne zna, a tudi če bi se hotelo in znalo, se nima s čim. In
vendar mora imeti nekaj, v čemer je močnejše od volka. Kako bi sicer
moglo obstati?
Smo kdaj pomislili, kaj bi bilo z nami, z Evropo, s svetom, če bi
apostoli ali prvi ali poznejši kristjani nekega dne rekli »Naveličali
smo se biti jagnjeta, postanimo volkovi« in bi to svojo namero
uresničili? Kaj bi bilo, če bi kdo iz take naveličanosti za zmeraj in v
celoti »povoličil« evangelijska besedila?
Jagnje med volkovi je danes mladostnik, ki ne preklinja in ne popiva,
ko to počenja njegova okolica. Je delavec v podjetju, ki vidi, kako
drugi marsikaj skrivno vtikajo v žepe ali na drugače način škodujejo
podjetju, a sam tega ne stori nikoli. Je mlad par, ki se v teh časih
»nepopularnosti« poroke pripravlja nanjo, ki se prostovoljno odpove
popolni telesni ljubezni, ko ve, da se javno mnenje takemu ravnanju
roga. Je zakonski par, ki v zaupanju vase in v Boga kljub posmehu
okolice sprejme tudi petega otroka. Je javni uslužbenec, ki se
zavzema, da bi zakonodajo v občini ali v državi prevevala krščanska
in splošno človeška načela, čeprav ga zaradi tega zmerjajo z
nazadnjakom in klerikalcem.
Če se bomo trudili živeti po evangeliju, nas bo nujno spremljajo
volčje renčanje. Čeprav bo ušesom neprijetno, se ga ne smemo
ustrašiti. Če bo to renčanje kdaj utihnilo, se bo treba resno vprašati,
ali smo jagnjeta, kakršna nas želi imeti Jezus.
Po: Beseda da Besedo

