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Jezus pomiri vihar na morju 

Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel: »Prepeljimo se na drugo stran!«  In pustili 
so množico ter ga odpeljali s seboj v čolnu, kakor je bil; in še drugi čolni so bili z 
njim. In nastal je silen vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že 
zalivalo. On pa je bil na krmi in je na vzglavnici spal. Zbudijo ga in mu rečejo: 
»Učenik, ti ni mar, da se utapljamo?« In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: 
»Utihni, umíri se!« In veter je ponehal in nastala je velika tišina. In rekel jim je: 
»Kaj ste tako boječi? Kako, da še nimate vere?« In velik strah jih je prevzel in so 
govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna veter in morje?« 

Markov evangelij 4,35-41 

V evangeliju današnje nedelje pri vožnji čez jezero Jezusa in učence zaloti vihar. 
Razburkani valovi pljuskajo v čoln, v katerem je vedno več vode. Preti jim, da bo čoln 
potonil. Ves dogodek je poln nasprotij in presenečenj. Med divjanjem viharja Jezus 
spi. Naravne sile ne morejo zmotiti njegovega miru. Ko pa se zbudi in ukaže, zavlada 
velik mir, vihar in jezero umolkneta. On lahko prekine njuno divjanje in ju umiri. 
Zgodi se nekaj povsem nenavadnega. Ponavadi divjanje naravnih sil človeka vrže s 
tira. Z besedami jim ni mogoče do živega. Jezus pa je pred močjo naravnih sil bil 
povsem miren in je tudi naravo prisilil k miru. Zaradi takšnih dogodkov je učence 
prevzel nov strah. Najprej so se bali divjanja naravnih sil, ki so jim grozile s smrtno 
nevarnostjo. Bili so sicer vajeni takšne nevarnosti. Potem pa so se očitno še bolj zbali 
velike tišine in tistega, ki jo je povzročil. Kajti to Jezusovo dejanje je bilo v nasprotju z 
vsemi njihovimi izkušnjami. 
Zdi se nam samo po sebi umevno, da je učence v smrtni nevarnosti bilo zelo strah in 
so zato zbudili Jezusa. Nerazumljive pa se nam zdijo Jezusove besede: »Zakaj ste 
strahopetni? Ali še nimate vere? (Mr 4,40). Ali učencev v smrtni nevarnosti ne bi 
smelo biti strah? Kakšna naj bi bila vera, ki bi celo v največji nevarnosti izključevala 
občutke strahu? Jezus učencem očita, da so zagledani samo v nevarnost in naravne 
sile, ki jim grozijo, niso pa še dojeli, kdo je z njimi v čolnu. Jezusu in njegovi moči 
velja brezmejno zaupanje. Vse je odvisno od tega, da je v čolnu tudi Jezus. V takšnem 
čolnu strah nima prostora. Jezusova bližina izključuje vsak vzrok strahu. Tudi če 
najbolj divje naravne ujme grozijo z uničenjem, to še ni vzrok za strah. V 
povezanosti z Jezusom nismo nikoli v takšnem položaju, da bi bili izgubljeni, kajti ni 
življenjske situacije, ki ji Jezus ne bi bil kos.                                                          Po: K. Stocku 

Dan molitve in posta za domovino - SOS za Slovenijo: Pred praznikom 
državnosti, od torka, 23. junija 2015, od 18. ure do srede, 24. junija 2015, do 
18. ure, bo po Sloveniji dan molitve in posta za domovino. Letošnje geslo je 
Svoboda, Odgovornost, Sočutje za Slovenijo s posebnim poudarkom na 
odgovornosti za skupno dobro in uboge.  
Pri nas bo molitvena ura v sredo, 24. junija ob 17. uri. Lepo vabljeni! 

Mašniško posvečenje: V soboto, 27. junija ob 9. uri bo v 
ljubljanski stolnici v duhovnika posvečen naš brat Mitja Marija 
Ponikvar. Priporočamo ga v molitev. 

Nova maša br. Mitje Marije Ponikvarja bo v nedeljo, 12. 
julija ob 10. uri v Cerknici. Na predlog članov ŽPS bomo novo 
mašo povezali z župnijskim romanjem. Predviden odhod 
avtobusa bo ob 7.30, cena prevoza *10 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. junij 

12. nedelja med letom 

Alojzij Gonzaga, redovnik 

     800  †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
   930  za župljane in dobrotnike  
1800   † Alojz Borinc 
1030   Tremerje: †† iz družine Vrečar, Potočnik  
                                     in Strnad 

PONEDELJEK, 22. junij 
Janez Fisher in Tomaž More, m 

     800  po namenu 
1800   †† dva Alojza Hren, Marija  
                in iz rodbine Hren 

TOREK, 23. junij 
Jožef Cafasso, red. 

     800  † Aleš Golec 
1800   po namenu 

SREDA, 24. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika 

     800  po namenu 
1800   † Janez Štrukelj 

ČETRTEK, 25. junij 
Dan državnosti – d. p. 

     800  po namenu 
1800   po namenu 

PETEK, 26. junij 
Jožefmarija Escriva 

     800  po namenu 
1800   † Marija Čečko 

SOBOTA, 27. junij 
Ema Krška, kneginja 

     800  po namenu 
1800   †† Cecilija in Martin Vrečer (obl.) 

NEDELJA, 28. junij 

13. nedelja med letom 

Irenej Lyonski, škof, m. 

     800  †† Terezija in Ladislav Gabršek 
   930  † Franc Lemut (obl.) 
1800   † Stanislav Žohar 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


