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14 NEDELJA MED LETOM 

Beseda o BESEDI, Mt 11, 25-30

Tisti	čas	je	Jezus	
govoril:		
Jaz	sem	dobri	
pastir.		
Dobri	pastir	da		
svoje	življenje	za	
ovce.	Najemnik	in	
tisti,	ki	ni	pastir		
in	ovce	niso	
njegove,		
ko	vidi,	da	prihaja	
volk,		
ovce	pusti	in	zbeži	
–		
in	volk	jih	pograbi		
in	razkropi	–,	ker	je	
najemnik		
in	za	ovce	ni	v	
skrbeh.		
Jaz	sem	dobri	
pastir		
in	poznam	svoje		

in	moje	poznajo	mene,		
kakor	mene	pozna	Oče	
	in	jaz	poznam	Očeta;		
in	svoje	življenje		
dam	za	ovce.	
(Jn	10,1–15)	
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V	DUHU	ODKRIVAMO	ČUDOVITO	BOŽJO	LJUBEZEN	

»Slavim	te,	Oče,	Gospod	neba	in	zemlje,	ker	si	to	prikril	modrim	in	razumnim,	razodel	pa	otročičem”	(Mt	
11,25).	
Odlomek	Božje	Besede	 iz	Mt	evangelija	 za	 14	nedeljo	med	 letom	 (letos	 je	 to	nedelja	 sv.bratov	Cirila	 in	
Metoda	 in	hkrati	nedelja	Slovencev	po	svetu),	 se	 začenja	 s	 tako	posebnim	slovesnim	 izrazom,	ki	ga	ne	
najdemo	nikjer	drugje.	Mojster	neba	in	zemlje,	neskončno	daleč	od	nas	ustvarjenih	bitji,	pa	vendar	tako	
neizmerno	 blizu	 edino	 preprostemu	 človeku,	 ne	 moškim	 in	 ženskam	 polnim	 samega	 sebe,	 marveč	
»malčkom«,	 »otročičkom«.	 Ta	 presenetljiva	 »javna	molitev«	 je	 umeščena	med	 ponavljajoče	 se	 epizode	
Jezusove	 zavrnitve	 s	 strani	mogočnežev:	 ravnodušnost	 ali	 celo	 odprta	 sovražnost	 je	 prišla	 do	Njega	 iz	
bogatih	mest	 Tiberijskega	 jezera,	 farizejev,	 ki	 so	 veljali	 za	popolne	 ljudi.	Niso	 razumeli,	 da	 se	namesto	
njim	daje	»malim«,	kar	svetopisemsko	pomeni	preprost,	ponižen,	ubog	v	duhu,	tisti,	ki	se	daje	na	voljo,	da	
prejme	Duha.	
Dvatisočlentno	»krščanstvo«	pozna	veliko	briljantnih	ljudi	v	poglabljanju	vere	-	mimogrede	-		označevanja	
učencev	 kot	 »kristjanov«	 na	 začetku	 niso	 poznali,	 pač	 so	 se	 imenoval	 »sveti«	 ali	 »hagios«	 (grško),	 kar	
enostavno	 pomeni	 »posvečeni	 Bogu«	 in	 jih	 niso	 več	 smatrali	 za	 Jude.	 Lahko	 pri	 tem	 pomsilimo	 na	
velikane	modrosti	 in	 umnosti:	 apostola	Pavla,	Avguština,	Danteja,	 Tomaža	Akvinskega,	Pascala...	 da	ne	
naštevamo	 vse	 te	 množice	 velikih	 ljudi,	 a	 bi	 bilo	 krivično,	 da	 bi	 bila	 vera	 samo	 za	 njih,	 intelektualne	
izbrance,	mali	človek	pa	bi	se	samo	skrival	od	zadaj,	ker	ni	»razumel«	vsega.	Nasprotno.	Preprosta	ženica	
ali	 mali	 otrok,	 ki	 se	 komajda	 pokriža,	 lahko	 bolje	 »ume«	 spoznanja	 vera	 lahko	 bolje	 kot	 nek	 vzvišen	
filozof,	ambiciozni	politik,	zaskrbljen	bogataš,	ki	mu	je	glavna	skrb	njegovo	premoženje	ali	ugled	v	družbi	
in	 javnih	medijih.	Najvišja	Božja	pravičnost	daje	vsem,	malim	in	velikim	enake	možnosti,	da	»razumejo«	
bistvo,	to	je,	da	nas	ima	Bog	enostavno	rad,	ne	glede	na	svoje	spoznavne	možnosti	ali	nek	notranji	uvid,	
da	lahko	Božje	sporočilo	razširi	in	poglobi.		

To	kar	Dante	pravi	o	raju,	se	lahko	dogaja	v	vsakem	trenutku	v	najrazličnejših	stopnjah	blaženosti,	kolikor	
pač	 lahko	 posameznik	 brez	 zavisti	 do	 drugega	 po	 razsvetljenju	 Duha	 sprejme	 in	 zmore	 nositi.	 Brez	
kakršnihkoli	zaslug,	ker	 je	vera	dar,	ki	sem	ga	prejel	oziroma	ga	nenehno	prejemam.	Če	se	nam	zdi,	da	
imamo	premalo	vere	je	to	zato,	ker	puščamo	Boga	pred	vrati	svojega	srca.	Če	hočeš	sprejeti	Boga,	moraš	
biti	 »majhen«,	 treba	 se	 je	 odpovedati	 lastnemu	ponosu.	 Sprejeti	 Boga	 v	 svoje	 življenje	 ne	 pomeni	 biti	
podvržen	 vsem	 vrstam	 omejitev	 naše	 svobode,	 marveč	 enostavno	 pomeni	 iskanje,	 svobodo,	 ki	 je	
verodostojna	 šele,	 ko	 se	 vse	 obrača	 v	 dobro.	 Pomeni	 najti	 tisto	 polnost	 življenja,	 ki	 jo	 je	 mogoče	
intuitirati	tako,	da	jo	na	čisto	človeški	ravni	primerjamo	z	odnosom	pristne	ljubezni.	Sprejeti	Boga	končno	
pomeni	 v	 svojem	 življenju	 izkusiti	 vznemirjajoč	občutek,	 ki	 ga	 človek	 začuti	 takrat,	 ko	 iskreno	 ljubi	 ob	
spoznanju,	da	je	tudi	on	sam	ljubljen.		
Majhen	pred	Bogom	je	torej	vsakdo,	ki	 izkuša	krhkost	 in	 izkusi	potrebo,	da	svoje	življenje	utemeljuje	v	
vsej	 svobodi	na	Njegovi	Besedi.	Zato	pred	Bogom	ni	nič	boljšega	kot	biti	nič,	kot	pravi	apostol	Pavel	v	
špismu	 Filipljanom:	 “Še	 več,	 za	 izgubo	 imam	 vse	 zaradi	 vzvišenosti	 spoznanja	 Kristusa	 Jezusa,	mojega	
Gospoda.	Zaradi	njega	sem	zavrgel	vse	in	imam	vse	za	smeti,	da	bi	bil	Kristus	moj	dobiček”	(Flp	3,8).		Zato	
vse	krize,	ki	jih	ljudje	doživljamo	so	lahko	samo	nova	priložnost	v	življenju,	ne	razpad,	je	lahko	samo	nova	
prilika	za	novo	čudenje	nad	življenjem.	A	to	le	v	moči	vere.	Čudenje	je	dejanje	vere,	ker	lepoto	odkrivamo	
onstran	lepega,	ki	ga	vidimo.	Gledamo	namreč	s	srcem	-	tako	pravi	A.de	Saint-Exuperey	v	Malem	princu:	
“Če	 hočeš	 videti,	moraš	 gledati	 s	 srcem,	 bistvo	 je	 očem	neviodno”,	 ne	 samo	očmi.	 Zato	pravi	 arabska	
modrost:	»Dokler	bo	le	en	sam	človek,	ki	bo	zjutraj	vstal	in	gledal	sonce,	hvalil	Boga,	sveta	ne	bo	konec.«	
In	bodimo	skromni.	Ne	moremo	prevzeti	vse	 teže	sveta,	da	bi	 jo	 lahko	nosili.	 »Ne	skrbite	za	 jutri,	kajti	
jutrišnji	dan	bo	 skrbel	 sam	zase.	Dovolj	 je	dnevu	njegovo	zlo«	 (Mt	6,34).	Bodimo	ponižni,	 z	nogami	na	
tleh,	da	ne	bi	razmišljali,	da	bi	morali	vse	rešiti,	ker	bomo	utrujeni	in	obteženi.	Živimo	v	zavesti,	da	nismo	
sami.	»Pridite	torej	kmeni	vsi,	ki	ste	utrujeni	in	obteženi,	 	in	jaz	vam	bom	dal	počitek«	(Mt	11,28).	Tu	sem,	
da	ti	dam	vso	svojo	ljubezen	in	podporo.		
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OB	NEDELJI	SLOVENCEV	PO	SVETU	

»Ne	moreš	 biti	 drugega	 kot	 domoljub.	 Kdor	 svojega	 doma	 in	 svoje	 domovine	 nima	 rad,	 nima	
ničesar	 in	nikogar	 rad.	Če	ne	bomo	domoljubi,	 smo	ob	današnji	globalizaciji	 zapisani	odmrtju.	
Domoljubna	 vzgoja	 nam	 manjka.	 Ko	 sem	 pred	 davnimi	 leti	 prvič	 pripotoval	 v	 Švico,	 me	 je	
presenetilo,	kako	so	že	ob	skromnem	prazniku	kantona	na	vseh	hišah	vihrale	zastave.	Pri	nas	pa	
je	marsikdaj	ravno	obratno.	Ob	državnih	praznikih	vidiš	ulice,	kjer	niti	na	eni	zasebni	hiši	ne	visi	
zastava.	Domoljubno	vzgojo	v	smislu	slovenstva	sem	v	otroških	letih	užival	doma,	v	takratnem	
družinskem	okolju,	že	v	letih	Kraljevine	Jugoslavije.	Oče	me	je	večkrat	prosil,	naj	mu	ob	smrti	v	
krsto	 položimo	 trak	Akademskega	 društva	Danica	 z	 barvami	 slovenske	 zastave.	 In	 v	 takšnem	
domoljubju	 sem	 tudi	 vzgajal	 svoje	 otroke.	 Oče	 in	mati	 sta	 prva,	 ki	 v	 srca	 svojih	 otrok	 sadita	
ljubezen	 do	 slovenske	 besede,	 ki	 je	 najmočnejše	 jamstvo	 za	 ohranjanje	 narodne	 zavesti	 in	 za	
obstoj	slovenske	države.«	
(Prof.	dr.	Kajetan	Gantar)	

Po	 svetu	 je	 veliko	 naših	 ljudi,	 ki	 so	 iz	 različnih	 razlogov	 za	 stalno	 zapustili	 domovino	 in	 se	
naselili	 v	 tujini.	 Kot	 verni	 ljudje	 na	 nedeljo	 Slovencev	 po	 svetu	 še	 posebej	 mislimo	 nanje,	
prosimo	 za	 njihovo	 trdnost	 v	 veri	 in	 zvestobo	 svojemu	 narodu	 ter	 domačemu	 ognjišču.	 V	
molitvi	se	danes	še	posebej	povežimo	z	njimi	–	naj	nas	povezuje	skupna	ljubezen	do	domovine	
ter	do	Jezusa	in	naše	skupne	nebeške	matere	Marije.		

Ob	Božji	Besedi	nedelje	sv.	Cirila	in	Metoda	(Jn	10,11-16)	

V	 zgodovini	 Izraela	 je	 bilo	mnogo	 pastirjev.	 Nekateri	 so	 bili	 dobri	 in	 skrbni.	 Nihče	 pa	 ni	 vzbudil	 toliko	
pozornosti	kot	Jezus	Kristus.	Ljudje	so	njegove	besede	dojeli	kot	vir	 in	smisel	življenja.	Njegova	dela	so	
pomenila	skrb	in	bližino.		
Dobri	 pastir	 skrbi	 za	 čredo.	Ni	 izven	 črede,	 ampak	 se	 nahaja	 sredi	 črede.	 Pomenljivo	 je	 povedal	 papež	
Frančišek:	»Pastir	mora	imeti	vonj	po	ovcah.«	Odsotnost	tega	vonja	dokazuje,	da	ne	pase	ovac,	ampak	jih	
samo	izkorišča	sebi	v	prid.	Taki	so	najemniki,	ki	zbežijo	pred	volkovi.	Njihova	edina	skrb	je	prodaja	črede,	
zaslužek	 in	 bogatenje.	 Dobri	 pastir	 pozna	 svoje	 ovce	 in	 ovce	 poznajo	 njega.	 To	 ni	 umska	 sposobnost	
spomina,	 ampak	 mnogo	 več.	 Poznati	 ovce	 pomeni	 hoteti	 jim	 dobro,	 ljubiti	 jih,	 za	 njih	 celo	 darovati	
življenje.	 Z	 Jezusom	 Bog	 vstopa	 v	 človeško	 zgodovino.	 Njega	 so	 napovedovali	 preroki,	 da	 bi	 zbral	
razkropljene	v	 skupnost	Božjih	otrok.	 Jezus	kot	Dobri	pastir	pooseblja	veličino	 in	hkrati	nežnost	Boga.	
Odnos	pastirja	do	ovac	primerja	z	odnosom	med	njim	in	Očetom.	Kot	je	Oče	vreden	Sinove	ljubezni,	tako	
so	ovce	vredne	pastirjeve	ljubezni.	Pomeni,	da	Jezus,	Dobri	pastir,	nič	manj	ne	ljubi	ljudi,	kot	ljubi	svojega	
Očeta.	Gre	za	brezpogojno	ljubezen,	ki	se	za	nas	do	konca	daruje	na	križu.	»Dobri	pastir	da	svoje	življenje	
za	ovce«.	Krotko	je	dovolil,	da	so	ga	ponižali	v	klavno	ovco.	
Jezusovo	obljubo,	da	mora	poskrbeti	tudi	za	ovce,	ki	niso	iz	tega	hleva	in	jih	pripeljati	in	bodo	poslušale	
njegov	glas	 in	bo	ena	čreda,	en	pastir,	 sta	kot	Božji	 klic	dojela	 sveta	brata	Ciril	 in	Metod.	Zapustila	 sta	
domači	Solun,	se	odpovedala	visoko	razvitemu	kulturnemu	prostoru	Bizanca,	varnosti	grške	tradicije	 in	
se	 odzvala	 prošnji	 moravskega	 kneza	 Rastislava	 ter	 leta	 862	 odšla	 misijonarit	 med	 Slovane.	 Širila	 sta	
krščansko	oznanilo	med	naše	prednike.	Gotovo	je	bilo	zanju	najbolj	boleče,	da	so	nekateri,	ki	so	se	imeli	
za	dobre	pastirje,	ovirali	njuno	delo.	V	bogoslužju	niso	trpeli	slovanskih	besed.	Niso	dojeli,	da	v	čredi	ne	
sme	biti	diskriminacije.	Ljubezen	Dobrega	pastirja	ni	selektivna	in	nikogar	ne	izključuje.	Število	v	čredi	ni	
omejeno,	ampak	je	neskončno.	Med	ovcami	ni	razlik.	Edina	skrb	Dobrega	pastirja	je	torej,	da	se	katera	od	
ovac	ne	izgubi.	
(dr.	Peter	Štumpf,	murskosoboški	škof)	

06.07.2010	
PONEDELJEK		
Marija	Goretti,	dev.,muč.

KRIŽ 							19.00 ++IZTOK, BRANKO, DAMJAN, NIKO, 
BRANKO Š., in VILI J., p.n. Križ

07.07.2020	
TOREK		
Anton	Marija	Zaharija,	duhovnik

KRIŽ

							
						19.00 +EMILIJA SAMEC, Križ 231

08.07.2020	
SREDA	
Hermina,	devica KAPELA

						

													
								19.00 V ZAHVALO OB SKLEPU ŠOLSKEGA 

LETA, Tomaj 120
09.07.2020	
ČETRTEK		
Avguštin	Zhao	Rong,	kitajski	muč.

KAPELA
		
							19.00		 + LOJZKA ŠONC, Tomaj 61a

10.07.2020	
PETEK	
Amalija,	redovnica

KRIŽ 								19.00 + MARIJA MACAROL, Šepulje 20, 
30.danj

11.07.2020	
SOBOTA	
Benedikt,	opat,	zav.	Evrope
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12.07.2020	

15.	NEDELJA	MED	LETOM	
KAZLJE	

TOMAJ

				
						

									8.30				
						

							10.00

+FRANC	KRIŽMAN,	Kazlje	4h	

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

Do	nadalnjega	se	moramo	še	vedno	držati	navodil	NIJZ,	ki	se	nanašajo	na	dejavnosti	v	
zaprtih	prostorih	in	je	onemogočena	razdalja	1,5	m,	torej	razkuževanje	in	nošenje	obrazne	
maske.	Več	o	tem	si	lahko	ogledate	na	naši	spletni	strani	pod	rubriko	PRAVILA	v	novih	
obvestilih	za	dejavnosti	v	cerkvah.	Od	25.junija	dalje	je	nošenje	obrazne	maske	v	cerkvah	in	
drugih	zaprrtih	prostorih	OBVEZNO.		
Ne	smemo	si	privoščiti,	da	bi	se	kdo	okužil	v	cerkvenih	prostorih,	zato	vestno	upoštevajmo	
pravila.	Posebej	v	poletnem	času	ne	bo	lahko	nositi	obrazne	maske,	ampak	vzemimo	to	za	
majhno	pokoro.	Kdor	more	razumeti,	naj	razume.		
V	cerkvah	ohranjamo	kolikor	je	primerno	medsebojno	razdaljo	1,5m.	Družine	lahko	sedijo	
skupaj.	Otroci	nad	12	let	morajo	imeti	obvezno	obrazne	maske,	enako	strežniki	četudi	so	
mlajši	od	12	let.		
Ne	vemo	še,	kako	bo	z	oratorijem,	pravila	za	“prireditve”	so	zelo	stroga	in	jih	je	treba	
prijavit	lokalni	skupnosti	in	tudi	NIJZ.	Za	sedaj	za	skupino	do	50	udeležencev,	sicer	sledijo	
kazni.	Če	bodo	pravila	v	prihodnje	še	bolj		drastična,	bomo	oratorij	seveda	ODPOVEDALI,	ker	
ne	želim,	da	bi	se	kdo	od	otrok	okužil	z	Covid-19.	Zares	“telebansko”	je	ne	upoštevati	pravila	
in	se	delati	pametnega	in	vsevednega,	samo	da	je	prikrojeno	“mojemu	pametovanju”.		
Ko	virus	udari,	udari	zares	in	ni	milosti.	Bodimo	zdravo	pametni.		

DUHOVNI KOTIČEK


