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9. NEDELJA MED LETOM

Jezus, obrnil si se h grešnici od kate-
re so se vsi oddaljili. Poklical si otroke k 
sebi, ko so jih vsi hoteli odsloviti! Pohvalil 
si vdovo, ki je darovala, ko so vsi drugi 
spregledali! Obljubil si razbojniku 
nebesa, ko so mu vsi želeli pekel! 
Ljubil si uboge, ko so le bogati 
nekaj veljali! Vstal si iz groba, ko 
so vsi mislili, da si res na koncu!

MLADENIČ, REČEM TI: VSTANI!
Noben čudež, ki ga je Jezus naredil pred svojo smrtjo, niti 

obujanje mrtvih, se ne more primerjati z edinstvenim čude-
žem, ko je Jezus sam, z lastno močjo, poveličan vstal iz gro-
ba. Kristusovo vstajenje je neporušljiv temelj vseh njegovih 
čudežev in enkratno potrdilo, da teh čudežev ni delal kakšen 



spreten čarodej, ampak z Božjim 
prstom On, ki je Življenje samo. 
Tudi jih ni delal zato, da bi vzbu-
jal pozornost in navdušenje, am-
pak zato, ker sta mu to nareko-
vala ljubezen in sočutje. Kako se 
mu je zasmilila žena – vdova, ki 
je izgubila edinega sina! Brž je 
pristopil, ga poklical v življenje 
in dal materi.

NAZAJ K PRAVIM VRELCEM!
»Dovolj mi je, ne morem več živeti!« Kolikokrat slišimo take 

in podobne besede, ko se ljudje v življenju več ne znajdejo in 
si želijo smrti. Kaj bi se čudili navadnim ljudem, če pa so celo 
preroki in svetniki često tako govorili. Ko je prerok Elija moral 
bežati pred sovražniki, se je zatekel v puščavo in si želel smrti. 
Njegovo delo še ni bilo končano in pot šele začeta. 
Potreboval je telesne hrane, še 
bolj pa duhovne. Napotil se je 
proti gori Horeb, kjer je Bog 
dal Mojzesu deset zapovedi. 
Šel je nazaj k izvoru in obno-
vi. Ob prazniku svetega Re-
šnjega Telesa nam misli hiti-
jo k pravi hrani za našo dušo, 
k pravim vrelcem nadnarav-
nega življenja. To so mnogo-

vrstni. Mnogi ljudje so črpali moč iz samote. Zato je Bog skozi 
stoletja ljudi klical v puščavo. Tam je vzgajal Mojzesa, Abraha-
ma, Izvoljeno ljudstvo in praočete naše vere. Tudi sam Jezus se 
je pred začetkom javnega delovanja podal v puščavo. Preden 
je govoril ljudem, se je hotel pogovarjati z Očetom. Samota ni 
samo kraj molitve in duhovne obnove, ampak tudi kraj skušnja-
ve. Gospod sam je doživel moč skušnjave na različne načine. Na 
Oljski gori, ko je videl pred seboj strašno trpljenje, bi bil lahko 
rekel: »Dovolj mi je!«, a je vzdihnil: »Oče, zgodi se tvoja volja.«

GODOVI IN SVETE MAŠE

Junij
3

PONEDELJEK
KAREL 19h † Marija Berdon

4
TOREK 

KVIRIN 19h † Vili Šmerc

5
SREDA

BONIFACIJ 19h † Vinko Vilfan

6
ČETRTEK

NORBERT 19h Urna maša za Hrastje

7
PETEK

SRCE JEZUSOVO 19h † Janez Hribar

8
SOBOTA

MARIJINO 
BREZMADEŽ. SRCE

8h † Milka Kadivec, 30. dan

9
NEDELJA

10. NEDELJA MED 
LETOM

8h
10h 

† starši
† iz družine Mesec in Mohar

10
PONEDELJEK

EDVARD 19h Urna maša za Prebačevo

11
TOREK 

BARNABA 19h † Janez, Alojzija Zevnik

12
SREDA

ADELA 19h † Čebašek in Kajzer



13
ČETRTEK

ANTON 
PADOVANSKI

19h Urna maša za Hrastje

14
PETEK

VALERIJ 19h † Vida in Tone Kadivec

15
SOBOTA

VID, mučenec 8h † Milka Kadivec (Prenova v Duhu)

16
NEDELJA

11. NEDELJA MED 
LETOM

8h
10h

† Toni, obl. Anton in Marija Mrak
† Alojz Močnik

17
PONEDELJEK

ALBERT 19h Urna maša za Prebačevo

18
TOREK 

ELIZABETA 19h † Angela Kos, obletnica

19
SREDA

NAZARIJ 19h Urna maša za Prebačevo

20
ČETRTEK

FLORENTINA 8h
19h

† Vinko Vilfan

21
PETEK

ALOJZIJ 19h † starši, dva brata in dve sestri Omers

22
SOBOTA

AHACIJ, mučenec 8h † krušni starši

23
NEDELJA

12. NEDELJA MED 
LETOM

8h
10h 

† starši Udovič, Prebačevo
† Nataša Jenko

Tri stvari razkrijejo človeka: steklenica, denarnica  
in jeza (hebrejski pregovor)

Resnica prihaja iz ust otrok. (grški pregovor)

Če hočeš zvedeti resnico o sebi, razžali svojega 
soseda. (slovenski pregovor)

Boljše je imeti slabo letino, kakor slabe sosede.  
(hrvaški pregovor)

Smrt je točna ura: ne zgreši niti za sekundo.  
(arabski pregovor)


