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Evangelij: Jezus pokliče deklico nazaj v življenje Mr 5,21-43 

12 Ko se je tisti čas Jezus prepěljal s 
čolnom spet na drugo stran, se je zbrala 
pri njem velika množica. Bil je pri 
jezeru. 22Tedaj je prišel eden od 
predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. 
Ko ga je zagledal, je padel k njegovim 
nogam 23in ga zelo prosil, rekoč: »Moja 
hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in 
položi roke nanjo, da ozdraví in ostane 
pri življenju!« 24In odšel je z njim.  Za 
njim se je odpravila velika množica in 
pritiskala nanj. 35Tedaj so prišli od 
predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja 
hči je umrla. Kaj še nadleguješ 
učitelja?« 36Jezus je slišal od strani, kaj 
so rekli, in je dejal predstojniku 
shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« 37In 
nikomur ni dovôlil, da bi šel z njim, 
razen Petru, Jakobu in Janezu, 
Jakobovemu bratu. 38Ko so prišli pred 

predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. 
39Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, 
ampak spi.« 40In posmehovali so se mu. On pa je vse odslôvil in vzel s 
seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je 
bila deklica. 
41 Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: ›Deklica, rečem 
ti, vstani!‹ 42Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. 
Od začudenja so bili vsi iz sebe. 43On pa jim je strogo naróčil, naj tega 
nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti. 
 
JEZUS DAJE ŽIVLJENJE 

Apostol Pavel nas v svojem pismu Korinčanom (v odlomku, ki smo mu na 
današnjo nedeljo prisluhnili) spomni na mano, ki jo je Bog dal v puščavi. Naj si 
je je kdo nabral veliko ali malo, nihče je ni imel več kot ostali. Vsak je imel 
toliko, kot je potreboval. S tem nam vera končno daje pristop k enemu 



samemu življenju, ki se v vsej polnosti bohoti v vseh, ki so je deležni. To je 
vznemirljivo bogastvo vere in njena neverjetna skrivnost. Ali nam ni kar težko 
pristati na takšno globino vere, ki jo dosegata Jair in tista žena? Izgleda tudi, kot 
bi mi takšno spoznanje slabo razumeli. In še, ali ni Jezus prav zaradi 
vsesplošnega slabega razumevanja hotel tako zadržanost in celo molk glede 
teh ozdravljenj? Razen njega samega in bolnice nihče okrog njiju ni ničesar 
vedel. Tudi k deklici Jezus spet ni vzel s seboj nikogar razen treh apostolov, to je 
tistih, ki jih bo izbral kasneje tudi v vrtu Getsemani in bodo priče njegovega 
smrtnega boja. Ti trije so tudi priče Jezusovega spremenjenja na gori. Pole teh 
ne prenese ob sebi nikogar več kot le otrokovega očeta in matere, pa še njima 
»ostro zabiča, naj tega nihče ne izve«. Množice je, kot tudi nas, verjetno 
pritegnila samo zunanjost vseh teh stvari. Pravega, globokega pomena pa pri 
vsem skupaj niso bili sposobni odkriti. Taka znamenja ozdravljenja, ki bi 
pravzaprav morala kar kričati o zmagi nad smrtjo, niso pripomogla k ničemur 
drugemu, kot da so pri ljudeh še povečala tisto zgrešeno željo, da bi pač čim 
dlje ostali na zemlji in po možnosti v čim večjemu udobju. No, in tudi vse to je 
možno samo po moči tiste energije večnega življenja, ki ga daje Jezus. 

Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v svoji veri znali posnemati Jaira ali 
bolno ženo. S tem bi se pravzaprav vmešavali v načrt, ki ga ima Bog z nami – in 
je vse odvisno samo od njega. Z druge strani je namreč nujno potrebno, da se 
odločimo, kako v tisti veri, ki nam jo Gospod že daje, resnično zaživeti.  Povzeto 
po: T. Kompare 
 
MOČ BESEDE 

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem 
ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od 
začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42) 

Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč, da gradi ali da podira. Da 
daje ali da jemlje. Da razodeva ali da prikriva. Da obnavlja ali da zapira.  

Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda je bila Bog. Po besedi je 
Stvarnik poklical v bivanje vse, kar živi.  

Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo 
sporočamo in se sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja, kakšni naj 
bomo. Kako naj sploh zaživimo. Vse misli in vsa hotenja človeka se 
osredinijo v besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez besede smo nemi, 
nesposobni, da bi karkoli posredovali. Karkoli izrazili. Karkoli poimenovali. 
Tudi notranja komunikacija ne more uspeti brez besede. Šele z njeno 
pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s samim seboj.  

Beseda torej ni le predmet razodevanja misli in čustev, ampak je 
življenje samo. Zato je moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva. Če se 
tega zavedamo, bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a z 
njo tudi ne skoparili. Ne bomo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak kot 
kelih žlahtnega obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda namreč vliva 
življenje in prinaša mir.  



Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas povezuje z Bogom. Po: P. 

Millonig 

PETER IN PAVEL - APOSTOLA 
29. junija bomo obhajali praznik apostolov Petra in Pavla. Ta nam kliče 

v spomin dva moža, ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita 
človeški temelj Kristusovi Cerkvi. 

Jezus je Petra posebej vzgajal za močno vero. Pogoj za njegovo službo 
je namreč popolno zaupanje v Kristusovo Božjo moč, ki mu pomaga 
izvrševati Božje ukaze. 

Pripravljenost, da čimbolj zvesto sledi Kristusu, je premagala Petrove 
človeške slabosti in omogočila, da je postal resnično »skala«, na kateri še 
danes gradi Cerkev. 

Tudi Pavel ima v Cerkvi posebno mesto. Po čudežnem spreobrnjenju je 
iz zagrizenega preganjalca postal goreč oznanjevalec Kristusovega nauka 
med pogani. 

Oba sta isti dan žrtvovala svoje življenje za Kristusa. Kakšna pa je naša 
vera in kaj smo pripravljeni žrtvovati za Kristusa? Kakšni oznanjevalci smo? 

 
ZAKRAMENT MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA 

Vsak kristjan postane deležen Jezusovega kraljevskega duhovništva že 
pri krstu in birmi. Duhovniško posvečenje pa pooblasti duhovnika, da pri 
maši spremeni kruh in vino v Kristusovo telo in kri ter s tem izpolni 
Kristusovo oporoko. Daje mu oblast, da oznanja veselo oznanilo, da v 
zakramentu pokore sodi in odpušča v Kristusovem imenu in sprejme 
poslanstvo biti dober pastir svoji čredi. V duhovniku častimo Kristusa, 
čigar namestnik je. 

Duhovništvo se je v katoliški Cerkvi predajalo dalje v neprekinjeni verigi  
do današnjih dni. V moči Kristusovega pooblastila in v njegovem imenu 
sredi občestva darujejo duhovniki evharistično daritev, predsedujejo 
evharističnemu zboru, vodijo molitve in oznanjajo odrešenjsko oznanilo. 

Z neporočenim načinom življenja skuša duhovnik slediti Kristusu in 
pričevati zanj. 

Zakrament mašniškega posvečenja običajno delijo v stolnici. Izkoristimo 
priložnost, da sodoživimo duhovniško posvečenje. Na četrto nedeljo po 
veliki noči še posebej molimo za duhovne poklice. To je nedelja dobrega 
pastirja. V vsaki župniji naj bi tudi gojili molitev za duhovne poklice. 

 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE 
V času počitnic župnija vabi otroke na počitniški oratorij v Šmarje. Prvi 
termin je že zapolnjen. Povabljeni pa na drugega od 23. do 27. avgusta. 
 
NEDELJSKE SVETE MAŠE V JULIJU IN AVGUSTU  
V mesecu juliju in avgustu bo samo ena sveta maša in sicer ob 9. uri. 



PRAZNIK APOSTOLOV SV. PETRA IN PAVLA 
V torek je praznik apostolov sv. Petra in Pavla, praznik naše župnije. Sveta 
maša bo ob18. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
PRVA NEDELJA 
Prihodna nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za potrebe 
župnije. Bog vam povrni. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za cerkev in njeno okolico verniki iz Laš. 
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Ponedeljek 
28.6.2021 

sv. Irenej 
Lyonski 

škof 

  
 

Torek 
29.6.2021 

SV. PETER IN 
PAVEL 

apostola 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Veroniko Novak 
za †  Ano Jagodič   
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
30.6.2021 

Mučenci 
rimske Cerkve 

  

Četrtek 
1.7.2021 

Estera 
svetopisemska 

žena 

  

Petek 
2.7.2021 

Ptujskogorska 
Mati Božja 

  

Sobota 
3.7.2021 

sv. Tomaž 
apostol 

8.30 
9.00 

molitev rožnega venca 
za † Marijo Cverlin  
 

Nedelja 
4.7.2021 
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sv. Urh 
škof 

9.00 za † Angela in Marijo Pahor, 
Franca in Marijo Pirš 
za srečo in zdravje 
za † Frančiško Šereg 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


