
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Rekel jim je:  
»Kaj pa vi pravite,  
kdo sem?«  
Spregovoril je Peter  
in rekel:  
»Božji maziljenec.«  

 
(prim. Lk 9, 19-20) 
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Vi pa? Vi vendar verujete v Jezusa. 
Živite od njegove besede.  

Kar on stori, vam kaže pot v življenje. 
Njegovo vstajenje so vrata v upanje. 

Če vas vprašajo: »Kdo je on? Govorite 
nam o njem!« - Kaj potem vi pravite? 

In je izreden človek?  
Mislec s presenetljivimi besedami? 

Ali je rešenik ljudi? Odrešenik? 
Junak s sijajnimi dejanji?  

Božji Sin?  
Ali je ustanovitelj vere?  

Bog, ki deli življenje  
z nami ljudmi?  

Ali je revolucionar  
v družbi svojega časa?  

Bog s človeškim obrazom?  
Kaj pravite? Imate izoblikovano svoje 
mnenje? Komu podarjate svojo vero? 

 

S. Singer 
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Ali ne bi mogel Jezus, ko je že prišel 
na svet, izbrati drugačne življenjske 
poti, kot jo je izbral? Ali nas ni mogel 
odrešiti drugače kot s trpljenje in s 
smrtjo na križu? Ko nas je že ljubil 
– ali njegova Božja modrost ni mogla 
najti drugačnega načina, kako naj 
nam ljubezen dokaže? Zakaj se mora 
človek odpovedati samemu sebi, če 
hoče za Kristusom? In če se odpove 
sam sebi – ali sploh še ostane, kar je? 
Ali se ni izgubil v drugem? 
 

Ne more biti drugače, ker je človek 
telo in duh. Po duhu je Božja podoba, 
je svoboda, je večnost, je življenje. Po 
telesu je zapisan minljivosti, odvis-
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nosti, smrti. Dokler je živ, se telesu 
ne more (in ne sme) odreči, ker bi s 
tem prenehal biti, kar je. More pa se 
z močjo duha dvigati nad telesnost 
in osvobajati navezanosti na to, kar 
je v njem telesno, minljivo in časno. 
Če se zaradi Kristusa trudi za to nena-
vezanost, ne stopa v praznino, temveč 
v polnost Kristusovega božanstva. 
Umira sebi, zaživi pa v Bogu. Življenje 
na videz izgublja, v resnici pa ga vsak 
hip znova najdeva.  
 

Jezus na to pot nikogar ne sili. »Če 
kdo hoče iti za menoj«, beremo v 
današnjem evangelijskem odlomku. 
Tudi sam je svobodno stopil na pot 
odpovedovanja in umiranja. Ni stopil 
v prazno, stopil je v življenje, v svo-
bodo, v slavo.  
 

In kakšna bo tvoja svobodna volja? 
 

Po: Beseda da Besedo 

 
 

 

  KRIŽ    
 

 

Vsem pa  
je govoril:  

»Če hoče kdo  
hoditi za menoj,  

naj se sam sebi odpove in vzame 
vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. 

 

(Lk 9, 23) 
 

Luka v teh vrsticah pristavlja besedo 
»vsak dan«. Tu je križ postal podoba 
za vsakodnevne stiske in konflikte. 
Vsak dan nam nekaj prekriža pot. 
Vsak dan nas ljudje razočarajo in 
ranijo. Če razumemo vsakodnevne 
izzive kot križ, potem nas to ne bo 
zlomilo, temveč nas bo križ vodil v 

globlje občestvo s Kristusom. Križ 
vdre v našo samopodobo. Skozi vsa-
kdan gremo tako pogosto z iluzionis-
tično idealno podobo o nas samih. 
Menimo: izpolnili smo Božjo voljo, 
opravili smo svojo dolžnost. Če nas 
nato nekdo kritizira in krivično ob-
ravnava, če nas prizadene in razžali, 
potem smo marsikdaj užaljeni in se 
prepiramo z našo situacijo. Jezus nas 
hoče povabiti, da bi se v teh vsako-
dnevnih stiskah odprli za Boga. To za 
mene pomeni: zatajiti samega sebe. 
Pri tem je beseda samozatajitve mar-
sikdaj razumljena napačno, kakor 
da naj se sebi popolnoma odpovemo, 
sebe razvrednotimo in ukrivimo. 
Grška beseda »arneisthai« pomeni: 
zanikati, nuditi odpor, zavzeti raz-
daljo. Po izkušnjah križa v svojem 
življenju naj Jaz, ki se napihuje in si 
umišlja, da služi vse le njemu, zani-
kam, da bi odkril pravi lastni jaz. 
Do svojega Jaza, ki bi rad vse grabil 
k sebi, naj zavzamem razdaljo, da bi 
pod tem Jazom spoznal svoje resnično 
osebnostno jedro. Ta Jezusova beseda 
ni nikakršen poziv, da bi si življenje 
posebej obteževal in si nalagal bre-
mena, ampak povabilo, da bi se v 
življenju in njegovih vsakodnevnih 
stiskah odprl za Boga. Potem me 
življenje vodi k Bogu. Potem postane 
križ ključ za življenje. Odpira mi vrata 
do mojega dušnega dna, do moje 
lastne globine. V globini izkusim, kdo 
pravzaprav sem, onstran uspeha in 
lastnega dobrega počutja, onstran 
priznanja in pozornosti, onstran 
kritike ter žalitev. 

Anselm Grün 
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NEDELJA 12. MED LETOM * Jožef Cafasso, redovnik                 ps 4 
 

23. 6. 2013 
 

 

 

7.00 
10.00 

… za žive in rajne farane 
… za + Martina, Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČ 
… za + Franca BRUS (obl.) 

… za + Anico VASLE                      * maš.: J. B., I. Š., J. K. 
   

PONEDEL. Rojstvo Janeza Krstnika – kres * Simplicij, škof   
 

24. 6. 2013 
 

7.00 … za + Ivana VODOVNIK, vse VODOVNIKOVE 
… za + Silvo TURNŠEK (obl.)       * maš.: Janez B., Jože B. 
 

TOREK Dan državnosti * Doroteja iz Montauna, mati   

 

25. 6. 2013 
 

10.00 
19.00 

… (GORA OLJKA) po namenu romarjev 
… za + Alojza CIZEJ (1. obl.). 
 

SREDA Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei   
 

26. 6. 2013 
 

7.00 
 

17.00 

… za + Marjeto (30. dan) in Branka PFEIFER 
… za vse + JOŠOVČEVE            * maš.: Janez B., Jože B. 

… za + Marijo RANČIGAJ (pogrebna) 

… za + Alojzijo ŠALAMON (pogr.)   * m.: Janez B., Mirko Š. 
 

ČETRTEK Ema (Hema) Krška, kneginja * Ciril Aleksandrijski 
 

27. 6. 2013 
 
 

 

18.30 
19.00 

    adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Branka KLANČNIK 

PETEK Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec  
 

28. 6. 2013 
 

19.00 
 

… za + Jožeta VAŠ 

SOBOTA Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica            
 

 

29. 6. 2013 
 

 

19.00 
 

… za + Roberta GREŠAK, Marijo, Jožefa JELEN  
… za + Ivico LOVRIN, Anico SEMERNIK  
           in Jožeta ŠTOR             * maš.: Janez B., Jože K. 

 

NEDELJA 13. MED LETOM * Prvi mučenci rimske Cerkve           ps 1 
 

30. 6. 2013 
 

 

 

7.00 
10.00 

 
 

… za žive in rajne farane 
… za + Ožbalta DROBNAK, ostale DROBNAKOVE 
… za + Janeza in vse CVENKOVE 
                                                   * maš.: Janez B., Jože K. 

 

    23.06.  –  30.06.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   

Kadar končno razumeš, da so drugi ljudje drugačni, 
kot si ti, tedaj začenjaš biti moder človek. 

 (kitajski pregovor) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 23. junija bosta krščena 
Taja B., Breg pri Polzeli in Val J., Celje. 

 
 

 

To nedeljo, 23. junija bo pri maši ob 
10. uri gostoval MePZ iz župnije sv. 
Jožef Delavec, Rače. 
 
 

 

V ponedeljek, 24. junija ob 20. uri bo 
v gradu Komenda občinska proslava 
ob dnevu državnosti. 

 
 

 

V torek, 25. junija (predvidoma ob 
10. uri ali malo prej) bo sv. maša na 
Gori Oljki. Za svoje romarje in vse 
ostale jo bo daroval župnik župnije 
sv. Marjete iz Horjula.    
 

 

V četrtek, 27. junija bo izlet minis-
trantov in pevcev COPZ 'Cekinčki'. 
Zberejo se do 8.30 pred cerkvijo.  
 

 
 

 

 

  OBNOVITVENA DELA  
 

 

Za obnovo gorooljskih zvonov je v 
minulem tednu darovalo le še 7 oseb. 
Skupaj so prispevali 483 €. Hvala! 
 
 

 

 

  POČITNICE  
 

 

Šolski pouk se z 
mesecem junijem 
zaključuje. Žanje- 
mo to,    kar smo skozi vse šolsko leto 
sejali. Hrepenimo po zadovoljstvu. 
A četudi smo kdaj dobili kak grenak 
priokus, je tudi to bogata izkušnja in 
popotnica za naše prihodnje življenje 
... Naj naše oči, ušesa, možgani v teh 
počitniških dneh ne zakrnijo. Spozna-
vajmo lepote stvarstva in bodimo 
odprti za nova znanja, ki se nam po-
nujajo kot na dlani ... Sicer pa s pol-
nimi pljuči zadihajmo počitnice! 

 

 

 DAN DRŽAVNOSTI 
 

 

Dom sv. Jožefa v Celju vabi v ponedel-
jek, 24. junija na veliko praznovanje 
s kresovanjem. Ob 17. uri bo maša za 
domovino; po maši ljudsko rajanje z 
ansamblom Odmev iz Celja; ob 21. uri 
pozdrav domovini, slavnostni govor-
nik, osamosvojitelj, g. Janez Janša; 
sodelovala bo godba na pihala in 3-
je zbori; sledil bo kres in 
nadaljevanje rajanja. 
 
 

 

V organizaciji občine 
Slovenske Konjice in 
soorganizaciji občin 
Šentjur in Vojnik bo v torek, 25. junija 
Slomškov pohod ob dnevu državnosti 
v Žičko Kartuzijo. Začetki poti: Ponik-
va pri Slomškovi domačiji ob 7.00, 
Sveta Uršula ob 10.00, Nova Cerkev 
7.30, Frankolovo ob 9.00, Brdce ob 
11.00. Sklepna prireditev bo v Žički 
Kartuziji ob 12.30. 
 
 

 

V torek, 25. smo lepo vabljeni k sv. 
maši za domovino, ki jo bo v celjski 
stolnici daroval škof Stanislav.   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 
 

 

V Novem kloštru v Založah bo od 2. 
do 9. julija druženje mladih z delav-
nicami: Medkulturna kreativnost v 
kuhinji. Gre za izmenjavo izkušenj in 
idej z mladimi iz Španije. Gostinstvo 
bo prikazano kot oblika kreativnosti. 
Informacije in prijave: 01 427 57 77 
ali 040 175 403. Pokličite! 

 
 

 

Letošnji oratorij za otroke od 1. do 7. 
raz. se bo pričel 16. julija in zaključil 
na god sv. Marjete, 20. julija. Prosimo 
za čimprejšnje prijave! V župnišču. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


