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10. nedelja med letom 

 

 

Nato je šel v mesto, z imenom Naim, in z njim so šli njegovi učenci in mnogo 
ljudstva. Ko pa se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega 
sina matere, ki je bila vdova; in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Gospod 
videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« In pristopil je ter se 
dotaknil nosil – nosivci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« 
In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi. In vse je obšel strah 
in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal 
svoje ljudstvo«. In ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici. 

Lukov evangelij 7,11-17 

Noben čudež, ki ga je Jezus naredil pred svojo smrtjo, niti obujanje mrtvih, se ne 

more primerjati z edinstvenim čudežem, ko je Jezus sam, z lastno močjo, poveličan 

vstal iz groba. Kristusovo vstajenje je neporušljivi temelj vseh njegovih čudežnih 

dejanj in enkratno potrdilo, da teh čudežev ni delal kak spreten čarodej, ampak z 

Božjim prstom On, ki je Življenje samo. Tudi jih ni delal zato, da bi vzbujal 

pozornost in navdušenje, ampak le zato, ker sta mu to narekovala ljubezen in sočutje. 

Kako se mu je zasmilila žena – vdova, ki je zdaj izgubila še svojega edinca! Brž je 

pristopil, ga vrnil v življenje in izročil njegovi materi. 

Tudi v našem času se dogaja kakor tistikrat pri vratih mesta Naim, da se kdo Gospodu 

v srce zasmili in iz njegove ljubezni vzklije zanj novo življenje, za katero človek bolj 

čuti, da mu je podarjeno kakor za telesno življenje. Marsikdaj se to zgodi na zunaj 

čisto neopazno, in vendar ti je povsem jasno, da si doživel Božji obisk, ki ti je dal 

novih moči in novega upanja. 

Kdor se zamisli nad življenjem, odkod prihaja in kam vodi, ostrmi nad Bogom, ki je 

tako neprisotno prisoten v vsem našem bivanju. Kdor ga želi videti in sprejeti, kdor 

ga potrebuje iz notranje nuje, temu je zmeraj na voljo; kdor pa ga noče, se mu ne 

vsiljuje. 

Danes ne obuja telesno mrtvih. Tega ne bomo doživeli. A pri vsaki maši doživljamo 

in smo priča še večjega čudeža: prav tisti, ki je obudil mladeniča iz Naima; tisti, ki 

je za nas umrl in vstal – prihaja med nas v zakramentu svetega Rešnjega Telesa in 

Rešnje Krvi, prihaja, da nas duhovno oživlja in nas krepi na naši poti k Očetu v 

nebesih. 

Iz srca se mu danes zahvalimo, da nam je v presvetem Zakramentu na razpolago in 

da nam podarja v delež svoje neminljivo življenje. 

Bratje kapucini organizirajo romanje za mlade v Assisi z naslovom IZGUBLJEN? 
LJUBLJEN!. Na romanje, ki bo potekalo od 4. do 10. avgusta 2016, ste vabljeni vsi 
mladi med 17. in 30. letom. Prispevek za romanje je 145 evrov. Prijavite se lahko br. 
Jaru Kneževiću na jaroslav.knezevic@rkc.si. 

Oratorij 2016 - Vsem otrokom želimo prijetne in zanimive počitniške dni. Zanimive, 
ustvarjalne, poučne in še kakšne dni pa obljubljamo v času oratorija. Obljubljamo še 
novo oratorijsko zastavo, novo zgodbo, novega junaka, oratorijsko romanje. Letos 
vse to in še več v dneh od 22. do 27. avgusta. Prosimo, da zaradi lažje priprave 
aktivnosti, otroke na oratorij prijavite do 15. julija 2016. Več informacij najdete v 
obvestilu, ki so ga otroci dobili skupaj s prijavnico. Informacije o oratoriju bodo 
objavljene tudi na župnijski strani www.cecilija.si. Mi (beri animatorji) se oratorija 
že res veselimo in z navdušenjem pripravljamo zanimive aktivnosti.  

Nabirka prihodnje nedelje je solidarnostna, za potrebe škofije in jo toplo 
priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. junij 

10. nedelja med letom 

Bonifacij, škof, mučenec 

     800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930  †† Žikovšek in Klezin (obl.) 
1800  †† Pavel Mejaš in sorodniki 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 6. junij 
Norbert, škof 

  800    za zdravje 
1800  † Štefanija Končan 

TOREK, 7. junij 
Robert, opat 

     800   za sestrino družino  
1800    † Jože Kuder (30. dan) 

SREDA, 8. junij 
Medard, škof 

     800  po namenu 
1800  † Marija Punartnik (1. obl.) 

ČETRTEK, 9. junij 
Primož in Felicijan, muč. 

   800  po namenu 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 10. junij 
Bogumil Poljski, škof 

     800  po namenu Zadnikar 
1800   po namenu 

SOBOTA, 11. junij 
Barnaba, apostol 

     800  po namenu 
1800  † Bernard Mejavšek 

NEDELJA, 12. junij 

11. nedelja med letom 

Eskil, muč. 

     800  †† Marija in Anton Podrgajs 
   930  †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 
1800  † Veronika Zakelšek (30. dan) 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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