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12. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-24) 
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj 
pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: 
Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« 
Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je 
odgovóril: »Božji Maziljenec.« Strogo jim je 
prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali. Rekel je: 
»Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine 
ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo 
zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je 
rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi 
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor 
namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil; 
kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo 
rešil.«  

Kaj reči otrokom, ko nas vprašajo, kdo je Jezus? Tudi o njem spregovorimo 
kot o junaku, kot o največjem med junaki. Je več kot superman, če 
uporabimo njihovo govorico; ni le super-človek, ampak je Bog-človek. On je 
prišel, da nas odreši nevarnosti, pred katero je asteroid, ki pada na zemljo 
ali pa vdor nezemeljskih bitij, mala šala. Toda otrokom razložimo tudi, da 
njegova moč ni v skrivnem orožju, ki je močnejše od sovražnikovega, ki ga 
potegne na dan v pravem trenutku: izjemno močan laserski žarek ali 
(primer Popaj) konzerva špinače. V njem je vse. To je moč, ki je v človeku in 
ne v orožju, ki ga zgrabi. Jezusu je dovolj pogled, ena sama beseda, da 
popadajo po tleh njegovi sovražniki, kot se je zgodilo njim, ki so ga prišli 
iskat, da bi ga vklenili, ko jim je rekel: »Jaz sem!« in oni »so stopili nazaj in 
padli na tla« (prim. Jn 18,7). Kdo si ne bi želel takšne moči? Nekaj je še 
pomembnejše: bistvo Jezusove zmage ni v izničenju ali zasmehovanju 
sovražnikov, ampak v tem, da jih spremeni in naredi dobre.  

R. Cantalamessa 

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev 
praznik Srca Jezusovega. 
Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, 
iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še Kristusova 
daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih 
globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v 
Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v 
kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive 
vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. junij 

12. nedelja med letom 

Nazarij, prvi koprski škof 

   800  † Marija Dobrajc 
   930  žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Lojzka Ocvirk (gr. 30) 
1100   Tremerje: † Štefan Cilenšek 

PONEDELJEK, 20. junij 
Adalbert, škof 

   800  †† starši Šprajc 
1800   † Marija Petan (gr. 1) 

TOREK, 21. junij 
Alojzij Gonzaga, redovnik 

   800  † Lojzka Ocvirk 
   800  † Marija Petan (gr. 2) 
1800  †† Alojz Borinc in Alojz Požleb 

SREDA, 22. junij 
Janez Fisher in Tomaž More, 

mučenca 

   800  †† Nežika in Slavko Žličkar 
   800  † Marija Petan (gr. 3) 
1800  † Franci Hajnšek (obl.) 

ČETRTEK, 23. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika 

   800  † starši Šprajc 
   800  V dober namen 
1800  † Marija Petan (gr. 4) 

PETEK, 24. junij 
Srce Jezusovo 

   800  † Branko Vergles 
1800  † Marija Petan (gr. 5) 

SOBOTA, 25. junij 
Marijino Brezmadežno srce 

Dan državnosti – d. p. 

   800  † Ivan Rojc 
   800  † Marija Petan (gr. 6) 
1800    Za duše v vicah 

NEDELJA, 26. junij 

13. nedelja med letom 

Ciril Aleksandrijski, škof, 
cerkveni učitelj 

   800  † Štefan Cilenšek 
           žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Marija Petan (gr. 7) 
1800   ††  Marija in Martin Čečko 
1100   Tremerje: †† Janko Šprajc,  
                                    ter Silva in Kristjan Tamše 
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