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16. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 16. nedelja med letom 

Jer 23, 1-6; Ef 2, 13-18; Mr 6, 30-34 

1. Kar dvakrat se danes srečamo z besedo o čredi. Odlomek iz Jeremija o tej podobi 
razvije nekaj misli, evangelij jo le kratko omeni, res le kot podobo. Ljudem 
bibličnega časa in okolja je razumljiva, je njihova vsakdanjost. Drugače je z ljudmi 
današnjega demokratičnega okolja: smo res le čreda ovac, res nedorasli in brez 
lastne misli, ali ima kdo pravico postavljati se pred ali celo nad skupnost ljudi, jim 
kratiti svobodo, preprečevati samostojnost nižjih? Je to podoba vernih ljudi, ki kot 
taki po mnenju nekaterih morajo biti brez lastne misli, brez lastne volje. Zanimivo je, 
da prav tisti, ki verujočim očitajo tako držo, sami najbolj poskušajo človeka 
zasužnjiti: porinejo ga v materialno odvisnost, še bolj pa ga skušajo omejiti v 
možnostih osebnega razmišljanja in odločanja. Zanimivo je naprej, da se prav tisti, ki 
verujočim očitajo tako držo, do svojih nadrejenih obnašajo kot ubogi hlapčiči, še 
večkrat kot njihovi kužki. 

2. Poglejmo, kaj pravi današnja Beseda: 
- o tistih, ki naj bi delali za ljudstvo, mu utirali pot, pa so jim mar le osebni interesi, 
po preroku Bog pravi: moje ovce ste razkropili, zato vas kaznujem za vaša hudobna 
dejanja; 
- o ljudstvu pravi v prispodobi: ne bodo se več bale, ne bo jih treba iskati, z besedo o 
ovcah, ki se bodo plodile in množile izraža tisto, kar pravi človeku na začetku: rodita 
in se množita, podvrzita si zemljo in ji gospodujta – odstranja predsodke, ki vernost 
istovetijo z nedoletnostjo, nezanimanjem, nedelavnostjo. 
- pomenljiva je evangeljska povezava z besedo o čredi: Jezus množice ni »izkoristil« 
ko ga hočejo za kralja, pač pa jih je začel učiti. 

3. Sveto pismo ne pozna nezainteresiranega čredništva, ampak hoče vzgajati 
samostojnega človeka, ki se zaveda svoje odgovornosti. Tudi vsakdanjost nam kaže, 
da ne moremo biti le čreda, ne doma, ne v službi, ne v cerkvi: vsak mora še za koga 
skrbeti, biti za kaj odgovoren, obenem mora pustiti, da je tudi drug zanj odgovoren: 
vloge se v soodgovornosti povezujejo! 
Prav tako nam več kot jasno pove, da nas hoče vzgajati kot bitja, ki znajo misliti s 
svojo glavo, ki znajo ravnati po lastnem premisleku, ki imajo svojo smer in se ne 
puste zanašati za tistim »vsi tako pravijo, vsi tako delajo«. 
Zanimivo je, da je prav od tam, kjer se največ poudarja človekova svoboda, 
samostojnost, demokratični medsebojni odnosi, največ tudi prizadevanj, da bi vse 
stlačili v poslušno čredo, ki le prikimava.  Gospod pa jih je začel mnogokaj učiti, 
učencem je odprl razum, in to je pot v človekovo osvobojenost. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

KRIŠTOFOVA NEDELJA, 22. julij 2012 

Z zaupanjem se obračamo k nebeškemu Očetu in ga prosimo,  da naj nas na 
priprošnjo svetega Krištofa varuje na vseh poteh, posebej pa na cestah. Po vseh 
mašah bomo blagoslavljali vaša prevozna sredstva. Vaši darovi bodo namenjeni za 
nakup prepotrebnih vozil našim misijonarjem.  
Naj nas vodi geslo: »Z veseljem darujm – življenja rešujm!« 

ŽUPNIJSKO ROMANJE, 25. avgust 2012 

V Slomškovem letu bomo poromali v Št. Andraž v Labodski dolini, obiskali 
benediktinski samostan v Št. Pavlu in Vuzenico. 
Romanje bo v soboto, 25. avgusta, odhod ob 6.30 izpod stopnic. Cena romanja je 24 
€ (prevoz 7,5 €, vstopnica za ogled knjižnice v Št. Pavlu 8,5 € in kosilo 8 €). 

Prag večnosti sta prestopila  
Jože Marodi (Košnica 52/c) in Marija Verdev (Košnica 29/a).  

Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. julij 
16. nedelja med letom  
- Krištofova nedelja 

Marija Magdalena, spokornica 

   800    † Drago Svet 
  930    †† Sinkovič 
1800  † Vlado Vrenko 
1030    Trem.:  za duše v vicah in † Marto Vrečar 

PONEDELJEK, 23. julij 
Brigita Švedska, red., sozav. Ev. 

   800    za spreobrnenje brata Jožeta 
1800   †† starši in Janko Babič 

TOREK 24. julij 
Krištof, mučenec 

    800   po namenu 
1800   † Ana Ploj, obl. 

SREDA, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

  800  po namenu 
1800   † Jože Marodi (8. dan) 

ČETRTEK, 26. julij 
Joahim in Ana 

   800    †† Anica in Vito Dolinšek 
1800  † Stane Mori 

PETEK, 27. julij 
Gorazd in Kliment 

    800   † Jože Marodi 
1800  po namenu 

SOBOTA, 28. julij 
Viktor I. papež 

    800   po namenu 
1800   po namenu 

NEDELJA, 29. julij 

17. nedelja med letom  

Marta, Lazarjeva sestra 

   800    † Ana Slamnik 
  930    †† Ivan Sotelšek in družina Rataj 
1800  † Frančiška Pestivšek, pog. 
1030    Tremerje:  za župljane in dobrotnike 
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