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NEDELJSKI EVANGELIJ Lk 9,51-62

Nekomu	drugemu	pa	je	rekel:	»Hôdi	za	menoj!«	A	ta	je	dejal:	»Gospod,	dovôli	mi,	da	
prej	 grem	 in	pokopljem	 svojega	 očeta.«	Rekel	mu	 je:	 »Pústi,	 naj	mrtvi	 pokopljejo	
svoje	mrtve,	ti	pa	pojdi	in	oznanjaj	Božje	kraljestvo!«	Spet	drug	mu	je	rekel:	»Hodil	
bom	za	teboj,	Gospod,	a	dovôli	mi,	da	se	prej	poslovim	od	svojih	domačih.«	Jezus	pa	
mu	je	rekel:	Nihče,	kdor	položi	roko	na	plug	in	se	ozira	nazaj,	ni	primeren	za	Božje	
kraljestvo.«	(Lk	9,59–62)	
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HODI	ZA	MENOJ	

Evangelist	Luka	nam	danes	predočuje	tri	podobe	posnemanja.	Jezusu	slediti	pomeni	vedeti,	da	
tukaj	 nimamo	 poslednjega	 obstanka.	 Niti	 družina	 niti	 naša	 hiša	 nam	 ne	 ponujata	 gnezda,	
kamor	bi	se	lahko	zalegli.	Ljudje	imamo	Božje	jedro.	To	nas	žene	na	naši	poti	naprej,	dokler	ne	
najdemo	Boga	 v	 naši	 domovini.	 Jezus	 odgovarja	 temu,	 ki	mu	 hoče	 slediti,	 z	 rekom,	 ki	 so	 ga	
poznali	tudi	Grki.	Medtem	ko	imajo	vse	živali	svoje	prebivališče,	 je	človek	brez	doma.	Njegov	
dom,	kjer	je	lahko	v	resnici	doma,	je	le	Bog,	ki	mu	pripada	po	svojem	bistvu.	
Druga	podoba	posnemanja	doseže	vrhunec	v	Jezusovem	izzivajočem	stavku:	»Pusti,	naj	mrtvi	
pokopljejo	 svoje	 mrtve!«	 Pokopati	 mrtvega	 očeta,	 to	 je	 bila	 v	 Izraelu	 sveta	 dolžnost.	 Jezus	
zagotovo	 noče	 pozivati	 k	 temu,	 da	 bi	 se	 tej	 dolžnosti	 odtegnili.	 Njegova	 beseda	 je	 mišljena	
nazorno.	Veliko	ljudi	ne	najde	svoje	lastne	poti,	poti,	ki	jim	jo	je	namenil	Bog,	ker	so	še	preveč	
odvisni	od	svojega	očeta.	Svojega	očeta	še	niso	pokopali.	Še	vedno	jih	oblikuje.	Hoditi	po	poti	
posnemanja	 pomeni	 osvoboditi	 se	 vseh	 družinskih	 vezi.	 Božje	 kraljestvo	 je	 pomembnejše	
kakor	 odnos	 z	 očetom.	 Če	 vlada	 v	 človekovem	 srcu	 Bog,	 potem	 ne	 gre	 več	 za	 to,	 da	 bi	
izpolnjevali	pričakovanja	svojega	zemeljskega	očeta.		
S	tretjo	podobo	nima	pred	očmi	le	učencev	Jezusovega	časa,	temveč	tudi	nas	kristjane.	Mnogi	
bi	 radi	 šli	 po	 poti,	 ki	 so	 jo	 v	 srcih	 spoznali	 za	 svojo.	 V	 svoji	 notranjosti	 bi	 radi	 sledili	
Jezusovemu	 glasu.	 Toda	 še	 prej	 se	 hočejo	 posloviti	 od	 svoje	 družine.	 Vsem	 bi	 radi	 pojasnili	
svojo	 pot.	 In	morda	 bi	 radi,	 da	 jo	 vsi	 odobrijo.	 Toda	 Jezus	 zopet	 z	 radikalnim	 rekom	 vabi	 k	
temu,	da	bi	sledili	notranjemu	klicu,	ne	da	bi	škilili	na	desno	ali	levo,	ne	da	bi	se	zavarovali	in	
dosegli	soglasje	svojega	sorodstva	in	prijateljev.	Če	se	mi	v	srcu	odpre,	kdo	je	Jezus	in	kam	bi	
me	rad	privedel,	potem	mu	moram	slediti,	ne	da	bi	se	oziral	nazaj.	Kdor	se	ozira	nazaj	in	bi	rad	
preverjal,	če	je	brazda,	ki	jo	je	potegnil	na	njivi	svoje	duše,	ravna,	ta	je	nesposoben,	da	bi	njivo	v	
resnici	obdeloval.	Pri	njem	nič	ne	bo	raslo.	Božje	kraljestvo	odpira	naš	pogled	naprej.		
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HOJA	ZA	KRISTUSOM	

Vsemogočni,	večni,	pravični	in	usmiljeni	Bog,		
daj	nam	bednim,	da	bomo	zaradi	tebe	delali,		
kar	vemo,	da	ti	hočeš,	
in	vedno	hoteli,	kar	je	tebi	všeč,	
da	bomo	notranje	očiščeni,	notranje	razsvetljeni		
in	vžgani	z	ognjem	Svetega	Duha		
mogli	hoditi	po	stopinjah	tvojega	ljubega	Sina,		
našega	Gospoda	Jezusa	Kristusa		
ter	le	po	tvoji	milosti	priti	k	tebi,	Najvišji;		
ti,	ki	v	polni	Trojici	in	nedeljivi	Enoti		
živiš	in	kraljuješ,	
v	slavi,	vsemogočni	Bog,		
na	vse	veke	vekov.	Amen.	
(sv.	Frančišek	Asiški	v	Zakladnica	molitve)	

Najprej	moramo	pustiti,	da	nas	same	v	polnosti	prepoji	Jezusovo	mišljenje,	če	želimo	
hoditi	za	Njim.	Če	gremo	po	Jezusovi	poti,	potem	je	čas	za	spoznanje,	da	ne	moremo	
ljubiti	 Boga,	 a	 spregledati	 svojega	 soseda,	 svojega	 bližnjega.	 Ne	 moremo	 namreč	
ljubiti	Boga	 in	se	 lakomno	obešati	na	svoje	 imetje,	mišljenje	…	V	Božji	 luči	 ima	vse	
svojo	podobo.	Hoditi	za	njim	pomeni	radikalno	življenjsko	odločitev.	Hoditi	za	njim	
pomeni:	se	mu	v	polnosti	in	zaupanju	predati.	

Gospod	Jezus,		
postavljaš	nam	vsakodnevne	izzive.		
Tudi	mi	bi	želeli	hoditi	za	teboj,		
a	hitro	pademo	v	nezaupljivost		
ali	dajemo	prednost	našim		
(zate	nepomembnim)	
vsakodnevnim	opravilom.	
Daj	nam	moči,		
da	bo	naš	korak	za	teboj	odločen,		
da	se	ne	bomo	ozirali	nazaj,		
temveč	pogumno	stopali	naprej.	
Blagoslavljaj	našo	pot		
in	vlivaj	nam	zaupanja.	Amen.	

01.07.2019		
PONEDELJEK		 KAPELA    19.00 

    
V ČAST SV. DUHU, Tomaj 19

02.07.2019	
TOREK		
Ptujskogorska	Mati	Božja

KAPELA    19.00 ✞✞ MARJAN IN FERDI ŽVAB, pn. Cenčič

03.07.2019	
SREDA		
Tomaž,	apostol

KRIŽ
    
   19.00 ✞✞ TAVČAR, Križ 158

04.07.2019	
ČETRTEK		
Urh,	škof

KRIŽ
  
   19.00 ✞ IRENA FURLAN, Križ 132

05.07.2019	
PETEK	
Ciril	in	Metod,	slovanska	ap.	in	
sozavetnika	Evrope

KRIŽ 

  
   19.00 ✞ EMILIJA SAMEC, Križ 231

06.07.2019	
SOBOTA	
Marija	Goretti,	dev.,mučenka

AVBER
  
   19.00     ✞ JOŽE UKMAR, Ponikve 31

07.07.2019	
14.	NEDELJA	MED	LETOM	 KAZLJE	

TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

✞ MARIJA ŠKAPIN, Kazlje 50 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

 RAZPORED SV. MAŠ

Iskrena	 zahvala	 voditeljem	 in	
animatorjem	 za	 lepo	 izveden	
ORATORIJ	 2019.	 Tudi	 otrokom	 gre	
zahva la ,	 da	 so	 k l jub	 o trošk i	
radoživosti	in	razposajenosti	ohranili	
duhovni	 ritem,	 ker	 je	 smisel	 in	
namen	 Oratorija	 prijateljstvo	 z	
Bogom	 in	 sovrstniki.	 Hvala	 staršem	
in	 vsem	 podpornikom	 zahtevnega	
projekta,	 predvsem	 pa	 Bogu	 in	
angelom	 varuhom,	 da	 smo	 preživeli	
te	dneve	brez	nezgod.	
Za	otroke	so	sedaj	na	vrsti	zaslužene	
počitnice,	 samo	 nedelja	 še	 vedno	
kliče	k	udeležbi	pri	 sv.	maši,	 če	ne	 v	
župniji,	pa	koderkoli	že	boste.	
		

 DUHOVNA MISEL


