08. julij 2012

NEDELJA

14. MED LETOM

08.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +D ušana Pečnik
ob 10h za +Z lato Škalac in Stanka A rnšek

Ponedeljek

Kitajski mučenci

09.07.

ni m aše

Torek

Amalija

10.07.

ni m aše

Sreda

Benedikt

11.07.

ni m aše

Četrtek

Mohor in Fortunat

12.07

ni m aše

Petek

HENRIK, cesar, mož sv. Kunigunde

13.07.

ob 9h na G ori za +Jerneja Jelen
ob 19h za +M artina R otar

Sobota

Kamil

14.07.

ob 7h

NEDELJA

15. MED LETOM - LEPA NEDELJA NA GORI

15.07.

ob 7h
ob 8.30
ob 11
11h

za+G eliko in Ivana V idenšek ter rajne Petretove
za farane
na Pernovem za +Jožeta in rodbino V erdel
na G ori - procesija in m aša za +Jakoba Tacer,
darovali G lebovšekovi

*************************************************************
MISLI OB EVANGELIJU 14. NEDELJE MED LETOM

Ko je prišla sobota,
je začel v shodnici učiti
in mnogi so strmé
poslušali
ter govorili:
»Od kod ima ta vse to
in kakšna je modrost,
ki mu je dana,
in kakšni čudeži se godijo
po njegovih rokah?
Ali ni to tesar, sin Marije
in brat Jakoba in Jožefa
in Juda in Simona?
In ali niso njegove sestre
tukaj pri nas?«
In spotikali so se nad
njim.
Jezus jim je pa rekel:
»Prerok ni brez časti,
razen v svojem kraju
in med svojimi sorodniki
in na svojem domu.«
(Mr 6,2–4)

Z akaj svet ne sprejm e Jezusa?
Razlog je verjetno isti, kot so ga
im eli njegovi dom ačini: nekako si
niso m ogli predstavljati, da bi se
Bog razodeval v preprostosti.
Čudili so se sicer njegovi m odrosti
in "m ogočnim delom , ki so se
godila po njegovih rokah", niso pa
m ogli sprejeti, da je bil to tesarjev
sin. K orenina nevere je prav v tej
nezm ožnosti sprejeti razodevanje
Boga v navadni vsakdanjosti.
Jezusa sm o pripravljeni sprejeti v
njegovi m oči, te pripravljenosti
pa ni več, ko gre za to, da bi ga
npr. sprejeli v njegovi ponižni
navzočnosti v Cerkvi. V elikokrat
sm o pripravljeni na velike žrtve
in dolge poti, sam o da bi doživeli
nekaj izrednega, nism o pa
pripravljeni Jezusu služiti v
človeku, ki ga srečujem o vsak
dan. K adar nam reč tako slepo
verujem o vase in v svet svojih
vizij in večkrat tudi iluzij,
postane Jezusova navzočnost v
našem življenju odveč.
Po: D . K rhin

