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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,7-13)  
Tisti čas je Jezus poklical k sebi 
dvanajstére in jih začel pošiljati po dva in 
dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi 
duhovi in jim naróčil, naj razen palice ne 
jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne 
popotne torbe ne denarja v pasu, obujejo 
naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. 
Govóril jim je: »Kjer koli stopite v hišo, 
ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne 
poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.« In šli so 
ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko 
bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili. 

Jezus je potoval po vaseh v Galileji in učil. To njegovo delovanje je bilo vzrok, da je poslal 
dvanajstere, da bi njegovo delo razširili in nadaljevali. Dvanajsteri so pri svojem delovanju 
predvsem oznanjali evangelij in izganjali demone. Tudi njim je naloženo, da delajo tisto, 
kar je značilno za Jezusovo delovanje. Ta namreč ne izvršuje svojega poslanstva le osebno, 
ampak vključuje vanj ljudi, ki jih je nenehni odnos z njim oblikoval in jim vtisnil svoj pečat. 
Tako kot on, naj bi tudi oni oznanjali evangelij o Božjem kraljestvu, ki se je približalo. Iz 
osebnega prepričanja in gotovosti naj bi ljudem prinašali razveseljujočo in osvobajajočo 
novico, da je edino Bog resnični Gospod.  
Apostoli naj ne bi le oznanjali vsesplošno odločujočega dejstva, da je Bog edini resnični 
Gospod, in da se bo ta Bog kmalu razodel, temveč naj bi s svojimi deli na simbolni način 
dokazali, da gre za živo resničnost. Ljudi naj bi osvobajali sil, ki jih imajo v oblasti in so 
Bogu in človeku sovražne ter ljudi uničujejo. Ne samo z besedami, ampak tudi z deli naj bi 
oznanjali resničnost in kvaliteto Božjega kraljestva, ki ima človeku prijazno moč; ta moč 
človeka ozdravlja ter odrešuje. Božja moč ni omejena le na izganjanje demonov in 
ozdravljanje; zaobjema vso resničnost in bo prinesla celovito odrešenje človeka. Dela, ki 
jih storijo poslani, naj bi nakazala, kako Božja moč deluje in kaj je njen cilj. Z besedo in 
dejanjem naj bi apostoli pokazali, da je oznanilo o Bogu, Gospodu, resnično veselo 
oznanilo, ki ljudem prinaša veselje. 

Jezus dvanajsterim, ki jih odpošlje, da natančna navodila o tem, kaj potrebujejo in kako 
naj se obnašajo. Njihova oprema je omejena samo na to, kar rabi popotnik: palico, suknjo, 
sandale. Nedvoumno jasno mora biti, da nimajo nič in ne morejo prinašati ničesar 
drugega kot oznanilo. Jezus pošilja oznanjevat tudi nas. Opustimo nepotrebno »odvečno 
prtljago«, osredotočimo se na bistvo, ki lahko pritegne mnoge.  

Po: K. Stocku 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. julij 

15. nedelja med letom 

Benedikt, opat,               
zavetnik Evrope 

  800  V zahvalo in družino 

  930  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Kristjan in Silva Tamše 
1800  †† Franc in Fanika Golec (obl.) 
          † Martin Vogrin (gr. 5) 

PONEDELJEK, 12. julij 
Mohor in Fortunat, mučenca 

  800  †† Franci Koren in starši 
1800  Po namenu 
          † Martin Vogrin (gr. 6) 

TOREK, 13. julij 
 Henrik II., cesar 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Ivan Kovačič (30. dan) 
          † Martin Vogrin (gr. 7) 

SREDA, 14. julij 
Frančišek Solan, redovnik 

  800  Za vse molitvene potrebe 
1800  Za letošnje novomašnike 
          † Martin Vogrin (gr. 8) 

ČETRTEK, 15. julij 
Bonaventura, škof, c. uč.  

  800  Po namenu 
1800  V zahvalo 
          † Martin Vogrin (gr. 9) 

PETEK, 16. julij 
Karmelska Mati Božja         

  800  V dober namen 
1800 † Vladislav Vrenko 
          † Martin Vogrin (gr. 10) 

SOBOTA, 17. julij 
Aleš, spokornik  

  800  † Marjan Jazbec 
1800 † Jože Marodi 
          † Martin Vogrin (gr. 11) 

NEDELJA, 18. julij 

16. nedelja med letom 

Elija iz Koštabone, mučenec 

  800  †† Stanislav Gorenjak (obl.)  
                in iz družine Jug 

  930  †† Franc (obl.) in Nada Loger 
1100  Tremerje: † Anton Lapornik 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
          † Martin Vogrin (gr. 12) 
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