
 
 

 

 

 
19. 6. 2022 

12. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 

Štev. 25  
                  Letnik XVIII. 

 
 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Lk 9,18-24 

 
 
 

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
 

  
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.« 

 PAVLOV LIST 



KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM 
 
Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov 

odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in 

umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo 

trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato 

pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ 

ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi 

vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo 

trpljenje ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k 

njegovemu sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na 

veliki četrtek, ampak z njegovim rojstvom! 

 

Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne 

'paše' nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno 

povezana s trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot 

neposrečen konec Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju 

bomo morali to spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje 

povezano s križem. Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi 

čokolade raje ne delil z drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega 

naučiti. Vsi bi pogosto raje počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti 

križ odpovedi. Radi bi, da bi se kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in 

spet smo pri križu. Beg pred križem se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. 

To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je danes vsepovsod polno. Ko 

pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo doživljali 

nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel 

enako nasprotovanje kot on.  

 

Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi 

življenje najti: Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir.   

 

 Po: E. Mozetič 

 
 



 
********************  

ZAHVALA KRAJANOM LATKOVE VASI ZA UREJANJE CERKVE. 
Od 20. 6. – 3. 7. 2022, vabljeni krajani Kaplje vasi.   

 

********************  

ŽUPNIJSKI ORATORIJ:  
 

27. 6. – 1. 7. 2022 

 
 

(PON - PET) 

Zaključna sv. maša: nedelja, 3. 7. 2022, 9.00  
Na razpolago so prijavnice v cerkvi in na spletni strani.  

 

Vabimo starše in druge, če želijo s kakšnimi živili in pecivom 
pomagati, da bi to prinesli prvi dan oratorija (pecivo, krompir, 

solato, živila za obroke…), da lahko kuharici razporedita.  
Hvala za vso podporo in pomoč. Hvala tudi animatorjem za vso 

predpripravo in pripravo oratorija, ki poteka.  
 

********************  
ANIN DOM 

4. – 8.  7. 2022  

V tednu od 4. – 8. julija 2022 bo v Aninem domu vsak dan od 8.30 do 16. ure 
potekal letošnji Cowboy camp – teden igre, plesa, petja, ustvarjanja in druge 

zabave v angleškem jeziku. Pridružilo se bo okrog 20 rodnih govorcev iz ZDA.  
********************  

MESIJA, BOŽJI IZVOLJENEC, BOŽJI MAZILJENEC 
 

Peter je odgovóril:»Božji Maziljenec.« (prim. Lk 9,20) 
 

Mesija je hebrejska beseda za »tistega, ki je maziljen«, in pomeni isto kot grška 
beseda »Kristus.« V stari zavezi so kralje ob izvolitvi mazilili z oljem. Maziljenje 
je bilo pridržano za osebe, ki jih je Bog izbral za določeno službo. Do Jezusovega 

časa se je izraz Mesija tako že ustalil kot naslov za prihajajočega kralja. 
 

Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 
 
 
 



 

 

 

12. NEDELJA MED 
LETOM  

19. junij 2022 
Zah 12,10-11;13,1; Ps 63;  

Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Vikija Pozniča – obl. ter Radota Krka  
             za + starše Verico Cestnik – ob. in Ernesta,  
             stare starše Cestnik in Germadnik ter vse  
            + sorodnike  
Marija Reka:  
10.30 za + Ivana Majcna in + sorodnike 
             za vse Marijareške šolarje in sošolce 
Sv. Lovrernc:  
15.00 za + Jožefo-obl., Bogoljuba in Božota Randl  
           za + Stankota Tržana - obl. 
 

 

Ponedeljek, 20. 6.  
Adelbert 

 

 
 

19.00 za + Mirana Rovšnika – 8. dan  
 

 

Torek, 21. 6.  
Alojzij Gonzaga 

 

 
 

19.00  za + Ivana Klančnika  
 

 

Sreda, 22. 6.  
Janez Fischer 

 

 
 

07.00 po namenu  

 
 

Četrtek, 23. 6.  
 Rojstvo Janeza Krstnika 

 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Kristjana Vihar – 8. dan ter vse +   
             Viharjeve in Knezove 
               

 

Petek, 24. 6. 
Srce Jezusovo 

 
 

19.00 za + Francija in Boštjana Merzelja – obl.  
               

 

Sobota, 25. 6. 
Marijino  

brezmadežno srce 

DAN DRŽAVNOSTI 

 
 
 

19.00 za + Toneta Lobnikarja – obl. ter pokojne              
            Tonačeve, Turkove, Čvanove in Fermetove 
 

 

13. NEDELJA MED 
LETOM  

26. junij 2022 
1 Kr 19,16b.19-21; Ps 16;  
Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 

 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  

09.00 za pokojno Pavlo in Marjana Kupec  
            za + Amalijo - obl. Martina Ribič ter   
            brata Marjana in sorodnike  
            za + Marjano Goropevšek 
            za + Ferdinanda – obl., Štefanijo in Jožefo  
            Vasle, za zdravje v Vasletovi družini           
Marija Reka:  
10.30 za + Marijo in Slavkota Cestnik  
     

 


