20. nedelja med letom: ZA JEZUSA SE JE POTREBNO ODLOČITI8

34. teden
18. 8. 2019
20. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Helena,
cesarica

Jer 38,4-6.8-10;
Ps 40,2.3.4.18;
Heb 12,1-4;
Lk 12,49-53

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Ano in Benedikta
in ++ iz družine

KAPELA
p. Andrej ob 10.00

ob 11. uri
za + Ivana
Urbanca

»Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak
razdeljenost... (LK 12, 51).
Tako radi bi naše krščansko življenje naredili prijetno, brez napora, brez
konfliktov, brez nasprotovanja8 Kot da je krščanstvo v tem, da vse potrpimo,
da se nič ne kregamo, da smo vedno »gostinsko« prijazni in uslužni. Hoditi za
Jezusom Kristusom ne pomeni, da smo tako servilni in ustrežljivi, da bi nas vsi
imeli radi in da bi se čutili sprejete8 Ne, in še enkrat ne! Biti Kristusov pomeni
da boš sol, ki tudi skeli, če pade na rano. Pomeni, da boš luč, ki lahko
marsikoga zmoti, ker raje živi v temi, da se ne bi videla njegova dela. Pomeni,
da moraš za svojim Gospodom po strmi in ozki poti, da moraš vzeti nase svoj
križ in hoditi za njim. In če so Njega njegovi rojaki zavrgli in se v večini obrnili
proti njemu, bi ti rad pričakoval, da ti bo to prihranjeno? Posloviti se moramo
od »komodnega« krščanstva; krščanstva, ki te nič ne stane8

GM:za + Jožeta Koširja

19. 8. 2019
PONEDELJEK

20. 8. 2019
TOREK
21. 8. 2019
SREDA

ob 19. uri

GM:za + Jožeta Koširja

v zahvalo

Sod 2,11-19; Ps
106,34-35.3637.39-40.43.44;
Mt 19,16-22

Bernard,
opat

Sod 6,11-24; Ps
85,9.11-14; Mt
19,23-30

ob 7.30: v čast

Pij X, papež

Sod 9,6-15; Ps
21,2-3.4-5.6-7;
Mt 20,1-16

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

Sod 11,29-39;
Ps 40,5.7-10; Mt
22,1-14

24. avgust: SVETI JERNEJ (NATANAEL), apostol

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

Janez Eudes
Duhovnik

KAPELA

Sv. Duhu

KAPELA
p. Andrej ob
18.00
GM:za + Jožeta
Koširja

ob 19. uri

GM:za + Jožeta Koširja

za + Saša in
Drago Rešek

KAPELA

KAPELA
p. Andrej ob
18.00

22. 8. 2019
ČETRTEK

Devica Marija
Kraljica

23. 8. 2019
PETEK

Roza iz Lime
Devica,
redovnica

Rut 1,1.3-6.1416.22; Ps 146,510; Mt 22,34-40

GM:za + Jožeta Koširja

24. 8. 2019
SOBOTA

Natanael
(Jernej)
Apostol

Raz 21,9-14; Ps
145,10-13.1718; Jn 1,45-51

p. Andrej ob 18.00
GM:za + Jožeta Koširja

25. 8. 2019
21. NEDELJA
MED LETOM

Ludvik IX,
Francoski
kralj

Iz 66,18-21; Ps
117,1.2; Heb
12,5-7.11-13;
Lk 13,22-30

ob 7.30: po
namenu Milke
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

KAPELA

GM:za + Jožeta
Koširja

ob 19. uri
za zdravje hčerke
in njene družine

ob 19. uri
za žive in
pokojne
sorodnike

ob 9. uri
po namenu
Norme
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
GM:za + Jožeta Koširja

ob 11. uri
za + Angelo
Križnik

Jernej je bil eden izmed dvanajsterih apostolov, ki
jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo.
Iz evangeljskih knjig in Apostolskih del zvemo
malo o njem. Po novejših novozaveznih
raziskovanjih je istoveten z Natanaelom, o
katerem nam pripoveduje evangelist Janez, da ga
je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju
mu je Jezus takoj razodel svoj dar, da ve za
skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod
smokvinim drevesom, preden ga je Filip poklical
in mu ga predstavil.
Natanael je bil doma iz Kane v Galileji, kjer je
Jezus naredil prvi čudež. Ko je Filip pripovedoval
prijatelju Natanaelu o svojem srečanju z Jezusom
iz Nazareta, se je Natanael, ki je vedel, da
Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal: »Ali mar more priti
kaj dobrega iz Nazareta?« Ob takem nezaupanju je bilo Natanaelovo srečanje
z Jezusom nepozabno. Ko ga je Jezus videl, da prihaja k njemu, je pohvalil
njegovo odkritosrčnost in poštenost z besedami: »Glej, pravi Izraelec, v
katerem ni zvijače.« Ko se je ta začudil, od kod ga pozna, mu je Jezus
odgovoril: »Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem
te videl.« V Natanaelu je bil premagan zadnji dvom, ko ga je Jezus prepričal s
svojo vsevednostjo: »Učenik, ti si Sin božji, ti si kralj Izraelov.«
.

