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14. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-12.17-20) 
Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva 
in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je obilna, 
delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. 
Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne 
torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, 
recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če 
pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti 
delavec je vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto 
pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v 
njem, in jim govorite: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ V katero koli mesto pa 
pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recíte: ›Tudi prah vašega 
mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar védite, da se je približalo 
Božje kraljestvo.‹ Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor temu mestu.« 
Dvainsedemdesetéri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo hudi duhovi so nam 
pokorni v tvojem imenu.« In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel 
z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno 
sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so 
vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.« 
 

Nekega dne (bilo je okrog leta 1208) je med mašo ta isti evangeljski odlomek v neki 
cerkvici slišal nek mladenič. Ganjen od skrivnostnega milostnega povabila je 
zapustil svoje bogato in nepremišljeno življenje, a še ni vedel, kaj mora storiti. Iskal 
je. Ko je slišal te besede, je bilo, kot da bi bil Jezus osebno tam in mu spregovoril. 
Obrnil se je k tovarišu, ki ga je spremljal in vzkliknil: »To hočem, to prosim, to želim 
z vsem srcem storiti!«. In takoj si je sezul obuvalo, odvrgel palico, pas nadomestil z 
vrvjo in šel na pot. Gotovo ste ga prepoznali: to je bil Frančišek Asiški. 
Jezus ne zahteva od vseh take radikalnosti, kot smo jo videli tu … Tisto, kar zahteva 
od vseh je, da si privzamejo duha teh njegovih priporočil. 
Iti kot »jagnjeta med volkove«, to je z blagostjo, ne pa s silo in arogantnostjo. To 
izključuje vsak poskus, da bi z mečem in silo vsilili evangelij. Med drugim sta Božja 
pomoč in zmaga – pravi sv. Janez Zlatousti – učencem obljubljeni, dokler bodo ostali 
kakor jagnjeta; kakor hitro pa se spremenijo v volkove, začenjajo izgubljati.  

R. Cantalamessa 

Nedelja Slovencev po svetu, 3. julij - Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo 
Slovencem po svetu, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ocene o številu teh rojakov se 
vrtijo okrog pol milijona. Zelo velika številka, če nas doma živi približno dva 
milijona, a vendar tako neizrazito občutena v našem vsakdanu. Mnoge meje so 
odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti pa zadnja leta postajajo 
neverjetno dostopne. Tako imamo vse več priložnosti, da z ne prevelikim trudom 
vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno odvisen od kraja bivanja. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. julij 

14. nedelja med letom 

Ciril Aleksandrijski, škof, - 
Nedelja Slovencev po svetu 

   800  †† Rafael in starši Trobiš    
  930  †† starši Ratej in Ivan Sotelšek 
1800   † Marija Petan (gr. 14) 
1100   Tremerje: Za žive in †† župljane  
                               in dobrotnike  

PONEDELJEK, 4. julij 
Urh (Uroš), škof 

   800 † Marija Petan (gr. 15) 
1800  † Franc Druks 
1800  †† Toni in Anica Slamnik (10. obl.) 
1600   Tremerje: † Franc Vrečar (pogrebna) 

TOREK, 5. julij 
Ciril in Metod, slovanska 
apostola, sozav. Evrope 

   800  V zahvalo in priprošnjo 
   800  † Marija Petan (gr. 16) 
1800  † Irma Belaj Koštomaj (30. dan) 

SREDA, 6. julij 
Marija Goretti, d., muč. 

   800  † Marija Petan (gr. 17) 
1800  †† Ana in Jožef Ozmec 

ČETRTEK, 7. julij 
Vilibald, škof   

   800  † Marija Petan (gr. 18) 
1800  Za milost vere naših otrok 

PETEK, 8. julij 
Kilijan, škof, muč. 

   800  †† starši Šprajc 
1800  † Marija Petan (gr. 19) 

SOBOTA, 9. julij 
Veronika Giuliani, opatija 

   800  †† Matek, Kunc, Gomiršek, Kolenc, Rakun  
                in Štritof 
   800  † Marija Petan (gr. 20) 
1800  †† Erika in Franc Golec 

NEDELJA, 10. julij 

15. nedelja med letom 

Amalija, redovnicam 

   800  Po namenu    
  930   † Marija Petan (gr. 21) 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: V zahvalo in čast sv. Krištofu  
                              in Materi Božji 
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