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NEDELJA 14. MED LETOM                                  

08.07.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Šuper in starše, obl.  

ob 10h   za +Ivana, Zofijo in rajne Knez   

Ponedeljek Kitajski mučenci               

09.07.                 ob 19h   za +Janka Lukanc, obl.                                  

Torek Amalija                         

10.07.         ob 7h     za +Antonijo Podpečan              

Sreda Benedikt, opat, zavetnik Evrope         

11.07.                                                    ob 7h     za +Ivana Grebovšek                 

Četrtek Mohor in Fortunat            

12.07.           ob 8h     na Pernovem  za +Nado Klanjšek  

Petek Henrik   (skupaj z ženo Kunigundo zavetnik cerkve na Gori) 

13.07. ob 9h    na Gori    za +Frančiško in Valentina Reher     

Sobota Kamil                                         

14.07.          ob 7h     za +Pepija Grebovšek, obl.  

NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI          

15.07.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Zupanc, obl.  

ob 11h   na Gori  procesija  in maša za r. Tomanove iz Zavrha 
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Mr 6,1–6 

NAUK, KI NI OD LJUDI 

 

Znana je trditev nekaterih raziskovalcev starih verstev, da so si narodi ustvarjali božanstva, kakršna so jim 

ustrezala. 

Če ta trditev velja za katero od drugih verstev, nikakor ne velja za krščanstvo in njegovega ustanovitelja. Resda 

izpovedujemo, da je Jezus pravi človek – česar nobena religija ne trdi o svojem božanstvu – toda Jezus se 

obenem dviga nad ljudi in presega človeška merila. 

Izšel je iz Nazareta in bi po mnenju someščanov moral biti takšen, kakršnega so hoteli. Ker je bil drugačen, 

samosvoj in neuklonljiv, so se nad njim spotikali. Celo v prepad so ga hoteli pahniti. 

Nad njim so se spotikali tudi voditelji v Jeruzalemu. Ni bil in ni hotel postati ukrojen po njihovem modelu; 

imel je svoje poglede, ki se niso skladali z njihovimi; učil je nauk, ki je bil zanje nesprejemljiv. Posledica: 

obsodba, križanje in grob.  

Rim si je podredil božanstva vseh dežel, ki jih je osvojil. Da bi se jim prikupil, jim  je zgradil mogočen tempelj 

– panteon. Jezus se ni dal podkupiti in se Rimu ni uklonil. Rajši je dopustil, da so njegove pripadnike metali v 

ječe, kovali na galeje, pošiljali v izgnanstvo, obsojali na vsakovrstno umiranje. Vse pa se je končalo tako, da se 

je Rim uklonil Jezusu. 

Jezusa so si hoteli podrediti stanovi v srednjem veku. Nobenemu se ni uklonil, vsem je bil s svojim naukom 

neprestani opomin. Vladarjem: kdor je največji, naj bo vsem strežnik; fevdalcem: gorje vsem, ki delate krivico; 

meščanom: ne zbirajte si zakladov, ki jih razjedajo molji; vojščakom: spravi meč na njegovo mesto; cerkvenim 

knezom: ne pomaga govoriti Gospod, Gospod, če je srce daleč od mene … 

Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo, da ima človek neomejeno svobodo in da sme vse, kar more. Ker jim 

Jezus to svobodo oporeka, se gredo ateiste. Naj. A naj tudi vedo, da se on ne da krojiti nikogaršnji samovolji. 

On namreč ni od ljudi! 
 

Po: Beseda da besedo 

 

 

 

»Ali ni to tisti tesar,  
sin Marije in brat Jakoba,  
Jozéja, Juda in Simona?  

Mar njegove sestre niso tu,  
pri nas?«  

In spotikali so se nad njim. 
Jezus pa jim je govoril:  
»Prerok ni brez časti,  

razen v domačem kraju,  
pri svojih sorodnikih  

in v svoji hiši.«  
In ni mogel tam storiti  

nobenega mogočnega dela,  
samo na nekaj bolnikov  

je položil roke in jih ozdravil.  
In čudil se je njihovi neveri.  

 
(Mr 6,3–6) 



 

 

 

 

 

 

 

* Lepe nedelje bodo letos: 

15. julija -  na Gori ob 11.00 

22. julija - v Galiciji ob 10.00 

5. avgusta - na Pernovem ob 15.00                                                                            

(vodi g. škof Stanislav Lipovšek – posvetitev novega oltarja) !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Za lepo nedeljo v Galiciji se krasilke priporočajo za domače cvetje. Če ga ima 

kdo namen prispevati, naj ga prinese v cerkev v petek pred lepo nedeljo (20. julija)         

v času od 17. do 20. ure (ob 19h je maša).  

 

* Dar za mašo (17 €) je enak že od uvedbe evra (12 let) – v bistvu že dalj časa, ker 

so takrat tolarje preračunali v evre. Zdaj je Slovenska škofovska konferenca ta mašni 

dar zvišala na 20 evrov. Pravzaprav se ne bo nič spremenilo, ne za duhovnike ne za 

tiste, ki naročajo maše, saj so v veliki večini že do zdaj dali 20 evrov.  

Hvala vsem tistim, ki darujete za maše – v različne namene. Pa ne toliko zaradi denarja 

(čeprav je za veliko večino duhovnikov to edina »plača«), ampak še bolj zato, ker vam 

maša veliko pomeni.  
 

 

 


