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14. nedelja 
med letom

oznanilo
Resničen mir 

je delo 
Božjega usmiljenja, 
ne človekove volje.

Thomas Merton

PREROK                                   Mr 6,1-6
Današnja Božja beseda govori o pre-
roku kot Božjem poslancu. Svojemu 
izvoljenemu ljudstvu je Bog pošiljal 
preroke, da bi Izraelce spominjali na  
zavezo, sklenjeno na gori Sinaj. Tam 
jim je Bog zagotovil: če boste hodili po 
mojih potih, če boste spolnjevali moje 
zapovedi, vas bom vedno varoval; 
če pa boste na svoje obljube pozabi-
li, vas bom prepustil samim sebi. Ko 
so Izraelci priš-
li v obljubljeno 
deželo, kjer jim 
je zemlja boga-
to obrodila, so 
v udobju kmalu pozabili na svojega 
Dobrotnika in se oprijeli navad svojih 
poganskih sosedov. Bili so gluhi za 
opomine Božjih poslancev prerokov, 
skušali so jih celo na razne načine 
utišati, da jim ne bi vznemirjali ves-
ti. Bog pa je njihovo oznanjevanje 
potrjeval s tem, da so ljudstvo zadele 



razne preizkušnje. Kadar je lju-
dem »šlo za nohte«, so se spet 
spomnili na Boga. Trdovratnim 
Judom smo prepogosto podobni 
tu mi, ki se na Boga spomnimo 
tedaj, ko nas zadene kaj hudega.
Bog nas je izbral za višjo nalogo: 
želi, da bi bili njegovi preroki v 
današnjem času, v teh razmer-
ah in okoliščinah. S svojim 
življenjem naj bi oznanjali res-
ničnost tistega sveta, o katerem 
govori Jezus v evangeliju. Nalo-
go bomo najbolje izpolnili tedaj, 
ko se otresemo svoje pomem-
bnosti in postanemo preprosto 
orodje v Božjih rokah. To je lepo 
izkusil apostol Pavel, velik pre-
rok Nove zaveze. Za oznanjevan-
je evangelija je zastavil vse svoje 
sile in izredne sposobnosti. Pa še 
več bi storil, če ga ne bi mučila 
neka skrivnostna peklenska sila, 
zaradi katere je trpel. Bog je to 
preizkušnjo dopustili in Pavlu 

dejal: »Dovolj ti je moja milost.« 
Pavel je prišel do spoznan-
ja: »Močan sem tedaj, ko sem 
slaboten.« Torej takrat, ko 
po meni deluje Vsemogočni.
Pri krstu smo postali deležni 
Kristusove preroške službe. Bod-
imo njegovi pričevalci, preroki 
sodobnega časa; pa ne le v času 
preizkušnje, temveč sleherni dan.

Ko je prišla sobota, 
je začel učiti v shodnici. 
Mnogi, ki so ga poslušali, 
so začudeni govorili: 
»Od kod njemu to? 
Kakšna je ta modrost, 
ki mu je dana? 
In kakšna mogočna dela 
se godijo 
po njegovih rokah!«
Jezus pa jim je govóril: 
»Prerok ni brez časti, 
razen v domačem kraju, 
pri svojih sorodnikih 
in v svoji hiši.«       (Mr 6,2.4)



NEDELJA, 04.07.2021
14. nedelja med letom
8.00 (nemško)
za + Alojza in Ano Vučina
9.30 za zdravje

NEDELJA, 11.07.2021
15. nedelja med letom
9.30 za + Franca Madjar

NEDELJA, 18.07.2021
16. nedelja med letom
9.30 za + Marjeto Koležnik

NEDELJA, 25.07.2021
17. nedelja med letom
9.30 za + starše Štefana in 
Gizelo Tivadar

SVETE MAŠE
VSAK DAN LAHKO 
DOŽIVLJAŠ ČUDEŽE
V življenju imamo zaklad, 
ki ga ne vzamemo dovolj resno: 
veselje. 
Saj rečemo, da je smeh zdrav. 
Toda na to zdravilo 
za naše zdravje
mnogo premalo mislimo. 
Ne gre za neumen smeh 
in režanje, 
ampak za smeh, 
ki izvira iz našega zadovoljstva 
in iz globoke radosti.
Upam, da si nekje v svojem srcu 
še vedno ostal vsaj malo otrok: 
ne da bi hodil skozi življenje na-
ivno, ampak da bi se znal čuditi 
in se veseliti. 
Vsak dan 
lahko doživljaš čudeže, 
imaš odprte oči 
za mnoge drobne stvari,
s katerimi angeli 
krasijo tvojo pot.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Telesno zdravje, mirna vest, 
ljubezen do dela 

in ljubezen do miru
v pričakovanju nebeških dobrin, 

to je radost življenja.
Janez XXIII.

Kolikor sem v veselje drugim, 
že izpolnjujem 

smisel svojega življenja.
Anton Trstenjak
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Ste se danes 
že nasmejali?

To delam jaz
Pokrižam se zjutraj, ko se zdani, 
pokrižam se tudi, ko spet se mudi 
v šolo in v mesto in kamor koli, 
pa tudi, ko tekam veselo okoli.
  Pokrižam se, preden sedem h kosilu, 
  pri delu, učenju in razvedrilu; 
  zvečer se pokrižam, preden zaspim, 
  da v novem se jutru veselo zbudim.
Molim za trave, drevesa, živali, 
za sonce in zvezde in luno in mrak, 
za veter in morje in mavrico pisano, 
molim za trato, s cvetjem porisano.
  Molim za puhaste bele oblake, 
  molim za sive nebesne vlake, 
  Bogu izročam širno vesolje, 
  vesel sem in srečen in židane volje.
Zahvaljujem se za mamo, 
za očeta, sestre, brate, 
za zelene gaje, trate, 
za življenje, v dar prejeto, 
in za hostijo presveto.
  Tudi tebi, angel, hvala, 
  ki me peljal boš pred vrata 
  k Bogu v večni Božji gaj, 
  od koder me ne bo nazaj.  Berta Golob

Mami, mi daš 5€ za neke-
ga strica? Janezek, to je 
pa zelo lepo. Kdo pa je ta 
stic? Na vogalu naše ulice 
prodaja sladoled.

Sin - oče, naj povem, 
kakšna je bila moja prva 
vožnja z avtom ali hočeš 
to izvedeti iz časopisa?

Ali veš, da je nekdo moji 
ženi ukradel bančno kar-
tico? Si preklical račun?
Ne, tat zapravi precej 
manj kot moja žena.
Ne smemo izgubiti 

notranje tišine, 
Kristusovega miru, 

in sočutja. 
Če izgubimo Kristusov mir, 

smo izgubili vse.
Roger Schutz


