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Evangelij: Jezus napove svojo smrt Lk 9,18 24 
18

 Ko je Jezus nekoč na samem molil, so 

bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj 

pravijo ljudje, kdo sem?« 
19

 Odgovorili 

so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet 

drugi pa, da je vstal eden od starodavnih 

prerokov.« 
20

 Nato jim je rekel: »Kaj pa 

vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: 

»Božji Maziljenec.« 
21

 Strogo jim je 

prepovedal, da bi o tem komu 

pripovedovali. 
22

 Rekel je:»Sin človekov 

mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, 

véliki duhovniki in pismouki ga bodo 

zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« 
23

 Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za 

menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak 

dan svoj križ ter hodi za menoj. 
24

 Kdor 

namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo 

izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.« 

 

NESPORAZUMI 

Za Jezusa je bilo usodno, da je po mnenju mnogih Judov njegov nastop 

pomenil nevarnost za narod. Bili so maloštevilno ljudstvo, obdano in 

ogroženo od politično in vojaško močnih sosedov. Narod so vodili 

starešine, duhovniki in farizeji, ki so predstavljali njegovo jedro in njegovo 

trdnost. Jezus pa je prav te velikokrat grajal. Še več, za vzor jim je 

postavljal odpadle Samarijane in prezirane pogane. 

Huje so se čutili prizadete, ko so iz Jezusovega vedenja sklepali, da 

ogroža njihovo najvišjo svetinjo – vero. Zavedali so se, da so v morju 

poganstva otoček enoboštva. To jim je bila najvišja, od Boga podarjena 

vrednota. Njena zunanja znamenja so bila tempelj, postava in sobota. 

Omajati Judom te svetinje bi pomenilo spodmakniti temelje njihove 



samobitnosti. Če jim kdo to vzame – kaj jim še ostane? Iz Jezusovih 

govorov pa ni bilo težko razbrati vse več očitkov na račun templja, sobote 

in postave. Jezus teh svetinj ni zavračal, temveč se je v resnici zanje 

zavzemal. Hotel jim je vrniti vsebino, ki so jo izpraznili z izvrševanjem 

postave po črki in čaščenjem Boga z ustnicami. 

Ko je Jezus imenoval Boga za svojega Očeta in sebe za njegovega Sina, 

je bila mera polna. To je bilo bogokletje, ki ga njihova ušesa niso prenesla. 

Sklenili so, da ga v kali zatrejo. 

Kako so ga zatrli, vemo. Jezus je te nesporazume plačal z življenjem. 

Ker pa je bil v resnici Božji Sin, je svoj poraz spremenil v zmago, zmoto 

voditeljev pa v blagoslov vsega človeštva. 

Prepričani smemo biti, da bo Jezus vse nesporazume v zgodovini 

človeštva in tudi naše osebne nesporazume spremenil v svojo slavo in v 

zmago tistih visokih ciljev, h katerim (skozi zmote in nesporazume) 

težimo. In v tem je njegova veličina.  Po: F. Cerarju 

 

IN KDO JE ZATE JEZUS KRISTUS? 

Mnogi ne vedo, da so bila o Jezusu povedana že vsa mnenja, od 

najglobljih do povprečnih, in vsi ugovori proti njemu že neštetokrat 

zavrnjeni. Vsaka beseda Nove zaveze je bila že tisočkrat prerešetana in 

precejana. Med besedili vseh časov in krajev so ravno svetopisemsko 

besedilo preučevali zdaleč največ in z neprimerljivo zagrizenostjo.  

Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in rojakih so se mnenja o njem 

silno razhajala. Za ene je bil in je Božji Sin, Maziljenec, Odrešenik, za 

druge pa navaden človek, samozvanec, slepar, prevratnik, hujskač, sanjač 

ali celo obsedenec. Po dvajsetih stoletjih se je pahljača mnenj samo še 

razširila: islam ga ima za preroka, judovstvo za rabija (učitelja), neverujoči 

kvečjemu za humanista in učitelja morale, razne sekte in new age za enega 

od poslancev iz onstranstva, enega izmed mnogih. 

Zanimivo je, da je že Jezus svojim najožjim spremljevalcem postavil to 

izzivalno vprašanje: »Kaj pravijo množice, kdo sem? In kaj vi pravite?« 

Izkazalo sej, da so prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem. Toda 

nekdo je vedel za pravi odgovor – apostol Peter: »Ti si Mesija, Božji 

Maziljenec.« A do tega spoznanja se ni sam dokopal. Bilo mu je dano od 

zgoraj. 

Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem skrivnostnem človeku najdemo 

pravi, trezen, utemeljen odgovor? Vsakih nekaj let se pojavi nova teorija in 

za njo druga in tretja in … Katoličani in mnogi drugi kristjani verujemo, da 



tisti Peter, ki je nekoč edini vedel za pravi odgovor, še veno živi naprej v 

Cerkvi skozi zgodovino.  

Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori, pisec še ene uspešnice o 

Jezusu, je zapisal: »Knjiga je ponavadi monolog, piščev samogovor. 

Evangelij pa je razgovor, ki se ne končna nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo 

sem? Tako še vedno vprašuje in bo vedno spraševala skrivnostna glavna 

oseba evangelija prav vsakega človeka.« 

*** 

Znamenje krščanstva ni veličastna cerkev ali katedrala z zlatimi oboki 

in srebrnim okrasjem, z vzvišeno liturgijo in lepo glasbo. 

Znamenje krščanstva je nemoč, majhnost, ranljivost, in še vedno križ, 

na katerem človek dan za dnem, kapljico za kapljico tiho daruje svoje 

življenje. 

Znamenje krščanstva je torej povsod, kjer se ljudje zavestno postavijo 

na stran revnih in nemočnih in nesebično delijo skrbi z ljudmi v stiski. Je 

povsod, kjer je vidna ljubezen, opazna in otipljiva na človeškem telesu, v 

toplini srca, kretnjah rok in nog,  v poslušanju in pogovoru in v lesku oči. 

Znamenje krščanstva je sprejemanje lastnega križa v vsakdanje življenje 

in udejanjanje Kristusove ljubezni po nas. Po: P. Bosmans 
 

*** 

 

PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA 

V soboto je praznik apostol sv. Petra in Pavla. Sveta maša bo ob 8.00 na 

Sladki Gori. Lepo povabljeni k bogoslužju. 

 

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE 

V času od 22. do 25. julija bo na Sladki Gori potekal počitniški oratorij za 

otroke. Otroci so ob zaključku verouka dobili prijavnico. Prosimo za 

čimprejšnjo prijavo. 

 

ROMANJE STAREJŠIH K MARIJI POMAGAJ NA BREZJE 

Župnijska Karitas, lepo vabi starejše in bolne na romanje k Mariji Pomagaj 

na Brezje. Romanje bo v soboto 6. julija. Odhod avtobusov bo ob 7. uri 

zjutraj iz Sladke Gore. Prosimo, da se čim prej prijavite. 

 

ŠEMPETROVO NA KRISTAN VRHU 

Prihodnjo nedeljo praznik sv, Petra na Kristan Vrhu. Ob 9. uri bo najprej 

telovska procesija in nato slovesna sveta maša. Lepo vsi povabljeni. 



PRIREDITEV OD GORCE DO GORCE 

V soboto vabljeni na priredtiev Od gorce do gorce. Sveta maša pri sv. 

Mihaelu bo ob 12. uri. Lepo vabljeni. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice. 

 
Naslov: www.sladkagora.com: Izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 
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Ponedeljek 

24.6.2019 

Rojstvo 

Janeza 

Krstnika 

8.00 za † Tončija, Angelo in starše 

Grajžl, rodbino Andrinek 

Torek 

25.6.2019 

sv. Doroteja 

mistikinja 

dan državnosti 

8.00 

 
Lemberg: 

po namenu 

Sreda 

26.6.2019 
sv. Vigilij 

mučenec 

  

Četrtek 

27.6.2019 
sv. Ema 

kneginja 

18.00 za † Ota Žnidar, 8. dan 

Petek 

28.6.2019 
Srce Jezusovo 

8.00 po namenu   

Sobota 

29.6.2019 

sv. Peter in 

Pavel 

apostola 

8.00 

 

 

 

12.00 

 

Sladka Gora: 

za † Alojza in Marijo Rupnik, 

Mirana Jecl, sorodnike 

 

sv. Mihael: 

za † Bojana Koštomaj 

Nedelja 

30.6.2019 

13. 

NEDELJA 

MED 

LETOM 

mučenci 

rimske 

Cerkve 

8.30 

 

 

 

10.30 

Lemberg:  

za † Alojzijo Jančič, starše 

Planinšek  

  

Sladka Gora: 
za † Lucijo, Albina in Jožeta 

Skutnik, Julijano in Marijo Kidrič 

za † Franca Doblšek (obl) 

za † Marijo in Antona Brglez, stare 

starše 

http://www.sladkagora.com/

