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Prebačevo – Hrastje 14.7.2013

15. NEDELJA MED LETOM
Naše življenje je 

podobno cesti. Pot 
iz Jeruzalema v Jeri-
ho, po kateri je hodil 
popotnik, vodi sko-
zi puščavo in je zelo 
ozka. Naše moderne 
ceste so bolj samo-
tne in nevarne, kot je 

bila tedanja pot v Jeriho. Ob taki moderni cesti, tudi danes mno-
gi ležijo v prahu. Morda več, kot kdaj prej. Mladi ljudje, pogosto 
brez zaposlitve, so potisnjeni ob rob ceste in ne najdejo več pra-
vega smisla življenja. Tu so stari ljudje, ki so sami in zapuščeni. 
Obteženi so s skrbmi in zdi se jim, da so na svetu odveč. Vsi 
ti ljudje socialno umirajo ob robu naše ceste. Mnogi mislijo in 
naredijo samomor. Dnevno so tisoči v nevarnosti, ker se nihče 
ne zanima zanje. Naš svet, naše življenje je cesta. Ob robu ce-
ste, na obeh straneh izropani, obteženi, bolniki, ljudje, ki trpijo 
in ležijo pod težo svoje krivde, vsi ti čakajo na pomoč. In mi? 
Gremo mimo, ker hočemo imeti svoj mir. Iz prilike o usmilje-
nem Samarijanu se moramo učiti. Nobenega ne smemo pustiti 



ležati. Ne smemo iskati praznih izgovorov. V Jezusovi priliki ni-
sta šla mimo trpečega navadna popotnika, ampak duhovnik in 
levit – predstavnika pravičnosti in pobožnosti. Nimata poguma 
prestopiti postavo, imata pa pogum, da pustita umirajočega ob 
robu ceste. Ali se ta duhovnik in levit ne opravičujeta prav tako, 
kot se mi premnogokrat? Zakaj ravno jaz? Za menoj jih bo pri-
šlo še mnogo. Ti imajo več časa in sredstev, kakor jaz. 

In potem pride Samarijan. Človek, ki velja pri ljudeh, katerim 
je Jezus povedal to priliko, za ničvredneža – za brezverca. Člo-
vek, s katerim je prepovedano govoriti. Ostreje Jezus ni mogel 
napasti duhovnikovega in levitovega vedenja. Prilika pa je brez 
pomena, če ne zadene tudi nas. Jezus pravi, da so dela usmiljenja 
važnejša, kot pa stroga pravičnost, brez dejanj. Naša vera, naše 
bogoslužje in naša molitev postane verodostojna šele tedaj, če 
to, kar verujemo in govorimo izpričujemo s svojim življenjem. 
Naša pobožnost je pravilna le tedaj, ko pomagamo obteženim, 
bolnim, ko podamo svojo roko tistim, ki ležijo ob robu moderne 
ceste in jim pomagamo na noge, jih potem spremljamo na poti, 
da ob nas čutijo, da jim je nekdo blizu.

GODOVI IN SVETE MAŠE
JULIJ

15
PONEDELJEK

Bonaventura 19.00 † Cilka Kuralt, 30. dan

16
TOREK 

Karmelska Mati 
Božja

8.00 † Jože Mrak, obletnica

17
SREDA

Aleš 19.00 † Ivana Vodnik

18
ČETRTEK

Arnold 19.00 † starši in Pavel Vehovec

19
PETEK

Arsenij 19.00 † sorodniki

20
SOBOTA

Marjeta 19.00 † Milka Kadivec

21
NEDELJA

16. NEDELJA 
MED LETOM

8.00
10.00 

† Stane in Bernarda Čebašek
† Ivan Debelak

22
PONEDELJEK

Magdalena 19.00 † Vinko in Ana Novak

23
TOREK 

Brigita 19.00 † Marija Logar

24
SREDA

Krištof 19.00 † Marija Ušeničnik

25
ČETRTEK

Jakob 19.00 † starši Maselj, teta Pavla

26
PETEK

Joahim in Ana 19.00 † Ivana Vodnik

27
SOBOTA

Gorazd 8.00 † Nežka in Barbara Luzar

28
NEDELJA

17. NEDELJA 
MED LETOM

8.00
10.00

† starši Kastelic in Ovijač (Prebačevo)
† Ana in Janez Kadivec

29
PONEDELJEK

Marta 8.00 Za duše v vicah

30
TOREK 

Peter 19.00 Za zdravje

31
SREDA

Ignacij 19.00 † sorodniki



AVGUST
1

ČETRTEK
Alfonz 19.00 † Milka Kadivec

2
PETEK

Evzebij 19.00 † Tilka Kuralt (Petrovčevi)

3
SOBOTA

Konrad 8.00 Za duhovnike in nove poklice

4
NEDELJA

18. NEDELJA 
MED LETOM
JANEZ VIANNEY

8.00

10.00 

Za duhovnike in bogoslovce

Za zdravje
5

PONEDELJEK
Marija Snežna 19.00 V čast Lurški Mariji

6
TOREK 

Praznik Jezusove 
spremenitve na 
gori

19.00 † Vinko Vilfan

7
SREDA

Kajetan 19.00 † Pavel Erzar, starši Kokalj

8
ČETRTEK

Dominik 19.00 † Barbara Koščak

9
PETEK

Terezija od Križa 
– Edith Stein

19.00 V čast Srcu Jezusovemu in 
Marijinemu

10
SOBOTA

Lovrenc 8.00 † Milka Kadivec

11
NEDELJA

19. NEDELJA 
MED LETOM

8.00
10.00

† dr. Barbara Sraka in † sodelavci
† Anton in Marija Čopar

Bogoslužni list je na voljo tudi na spletnem naslovu http://www.sencur.net/
informacije/farni_list

Človek, ki ga srečamo na ulici in govorimo z njim je Božja 
podoba. Če mu služimo in spoštujemo njegovo dostojanstvo, 
služimo samemu Bogu. (p. T. Špidlik)

Tudi duhovne stvari imajo svojo svetlobo. Duhovna svet-
loba lije iz ljubečega srca, iz dobre besede, iz čiste misli. (Lev 
Detela)


