
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 15. do 21. 10. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 v dober namen za dar vere 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Marijo Klepej 

       torek: 
7.30 za + Karlija Gradišnika 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Urško Žerovnik in  
  Miloša Drea 

      sreda:  
7.30 za + Antona Planinška 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Marijo Ramšak 

četrtek: 
7.30 za + Angelo Pevec 
 za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Stanislava Pirnata 

      petek:  
7.30 za žive in + iz družine Krajnc 
          za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Marjana Zupanca obl. 

     sobota:  
7.30 za + Leopolda Salobirja 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Angelo Pevec, 30.dan 

 NEDELJA: 
8.00 za + Ljubico Majetić 

za + Vinka Rebevška, greg. 

10.00 za Miroslava Plementaša 
          za + Ano in Franca Grkman 
 

 

Božje kraljestvo ni jed in  

pijača, marveč pravičnost, mir 

in veselje v Svetem Duhu. 
Rim 14,17 

 

OZNANILA: 
 

● Veselimo se z našimi mladimi kristjani, ki ste 
danes prejeli zakrament birme, da bi še bolj 
postali priče osebnega prijateljstva z Jezu-
som. Darovi Svetega Duha naj v vas razvijajo 
čut za Božje in sveto, za življenje in nesebično 
dobroto. Ostanite povezani med seboj in s 
Kristusom, da boste živa Cerkev. 

 

● V petek ob 18. uri povabljeni birmanci na 
pobirmsko praznovanje: zahvalo v kapeli, 
podelitev dobrot v SMC in igro na dvorišču. 

 

● V soboto ob 15. uri bo srečanje zakoncev pri 
sv. Ceciliji. Po sv. maši bosta zakonca Nzom-
bandora podelila svoje vtise s svetovnega 
srečanja družin na Irskem. Hkrati bo potekal 
program za otroke. Vabljeni. 

 

● Prihodnja nedelja bo misijonska. Z osebno 
molitvijo in pri evharističnem zboru bomo 
podprli misijonarje, ki so na Gospodovo 
vabilo zapustili svoje domače okolje in šli 
oznanjat evangelij in pričevat za Božjo lju-
bezen med najbolj potrebne na svetu. Njim 
bo namenjena tudi nabirka med sv. mašo. 

   

● Škofijska Karitas nas spodbuja, da na grobo-
vih prižgemo kakšno svečo manj in v spomin 
na svoje rajne darujemo za potrebe živih. 

 

● Pri sv. Jožefu imajo priprave na krst in poroko, 
pa tudi katehumenat. Urnik je na plakatih.  

 

● V atriju je na voljo tednik Družina, reviji Don 
Bosko, Prijatelj in župnijsko Glasilo.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

14.!10.!!podelitev!zakramenta!sv.!birme!

19.!10.! pobirmsko!praznovanje!

20.!10.!!sre!anje"zakoncev"pri"sv."Ceciliji!

21.!10.!misijonska!nedelja!

26.!10.!duhovni"ve!er"za"mlade!
 

14. 10. 2018              28. nedelja med letom        Leto XIV. št. 41 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
Modr!7,!7-11!
Psalm!90!
Hebrejcem!4,!12-13!
Marko!10,!17-30!
!

!

 

Molil sem in dana mi je bila 
preudarnost, klical sem in 
name je prišel duh 
modrosti. Hkrati z njo so 
prišle k meni vse dobrine. 
 

Milina Gospoda, našega 
Boga, naj bo nad nami! 
Delo naših rok utŕdi nad 
nami! 
 

Božja beseda je živa in 
dejavna, ostrejša kakor 
vsak dvorezen meč in 
zareže do ločitve duše in 
duha, sklepov in mozga ter 
presoja vzgibe in misli srca. 
 

Jezus se je ozrl vanj, ga 
vzljubil in mu dejal: »Eno ti 
manjka: prodaj, kar imaš, 
in daj ubogim, in imel boš 
zaklad v nebesih; nato pridi 
in hôdi za menoj!« 
!

 

 

 
 

Obredi brez Jezusa so kakor telo brez duše. 

Kdor ni srečal Jezusa, se ne bo več dolgo 

udeleževal obredov. Kdor na Jezusovo 

besedo ne odgovori s svojim življenjem, ni 

njega vreden. Vse postane težko breme, ki bi 

se ga radi čimprej znebili. Jezus sam pravi, 

da je ozka (strma) pot, ki vodi v življenje, 

široka (nezahtevna) pa vodi v pogubo. 

Hvala pa Bogu, da imamo ob sebi dobrega 

Vodiča, ki nam pomaga, da bi slavo, ki nam 

jo je pripravil v nebesih, tudi dosegli. Naši 

birmanci so bili danes po polaganju škofovih 

rok potrjeni s Svetim Duhom in obogateni z 

njegovimi darovi, da bi hodili za Jezusom, 

bili njegove priče, postali kvas vere in nosilci 

Božje ljubezni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SINODA o MLADIH 2018 
 

Namen sinode škofov, ki poteka v Rimu od 3. okto-

bra dalje, je spremljati mlade na njihovi pomembni 

poti k odraslosti, da bi preko razločevanja odkrili načrt 

za svoje življenje in ga uresničili z veseljem, bili odprti za 

srečanje z Bogom in bližnjimi ter dejavno sodelovali pri 

izgradnji Cerkve in družbe.  
 

Nekateri slušatelji na sinodi so izpostavili, da je na 

globoko duhovno žejo mladih neprimerno odgovarjati 
s cerkveno ponudbo, ki je osredotočena samo na 
etično vernost. Mladi želijo Jezusa, ki jim ga je Cerkev 
dolžna pokazati. Čas, ki je namenjen pastorali novih ge-
neracij, se ne sme razumeti kot izgubljeni čas. Med 
mnogimi glasovi morajo mladi znati razločevati, kateri 
glas prihaja od Gospoda. Ne želijo, da odrasli spreje-
majo odločitve namesto njih, ampak jim pomagajo, da 
ne bodo prelagali pomembnih življenjskih odločitev. 
Med drugim je bilo rečeno, naj se ne podcenjuje nevar-
nosti, ki prežijo na mlade tako v realnem kot virtualnem 
svetu. Človeško srce je ustvarjeno za lepoto, dobroto in 
resnico, ki jim jo Cerkev lahko pokaže. 

Kardinal Filoni je izrazil upanje, da bo iz te sinode 

prišla podoba o svetu mladih, ki išče, ki je pripravljen 

na odprtost – duhovno, notranjo, psihološko in mo-
ralno. Dejal je: »Svet mladih je od vedno imel težave z 
integracijo v Cerkev ali z odgovarjanjem na celosten na-

čin. Dobili smo izjemne odgovore v mnogih primerih, v 
mnogih skupinah,« je dodal. »A svet mladih je sam po 

sebi vedno stvarnost, ki teži k temu, da se odmakne. 
Odmakne se od družine, odmakne se od tradicionalne 
družbe, odmakne se tudi od Cerkve. Misliti, da je ta od-

mik, ta spontana oddaljitev mladih, samo neka cer-

kvena stvarnost, je zavajajoče. Mlad človek si v svojem 
procesu iskanja sam zastavi problem, kako ostati v Cer-

kvi, ali biti Cerkev, kako biti Cerkev. To so tipične faze 
mladostniškega iskanja, ki se morda vrnejo v zrelejših 
obdobjih. Mladostniška navdušenost se pogosto vrne z 
nepričakovanima zrelostjo in modrostjo.« 

 

Mitja Štefan Franc SDB 

BINKOŠTNI DOGODEK  

V NAŠI ŽUPNIJI  
 

Birmanski kandidati so se na ta 

pomemben dogodek v krščan-
skem življenju pripravljali z de-

vetdnevnico. Prijetno je bilo srečanje s škofom bir-
movalcem, ki jim je predstavil vrednost molitve, 

spoznavanja Svetega pisma in življenja po Božjih za-

povedih. Pohvalil je njihovo sodelovanje pri bogo-

služju. Na začetku 'spraševanja' pa je birmanka Živa 
predstavila priprave. 

Napisali smo prošnje, v katerih smo navedli raz-

loge zakaj želimo sprejeti zakrament sv. birme. Pri 

maši ob začetku priprav je vsak prejel knjižico Evan-

gelij in rožni venec, ki ga od takrat naprej prebiramo 

vsak dan. Napisali smo tudi spis o Jezusu, v katerem 

smo opisali zakaj je On naš prijatelj, pri čem nam po-

maga in kdaj nam stoji ob strani. Začeli smo z srečanji 

v treh birmanskih skupinah. Z voditelji gospo Klavdijo 

in Matejem ter Vilijem in kasneje Damijanom smo se 

pogovarjali o raznih temah, ki so predlagane v priroč-

niku za birmo. V septembru smo bili na vikendu v Do-

minikovem domu na Pohorju. Tam smo molili, peli, se 

učili in zabavali. Imeli smo tudi pohod na Areh, spo-

toma tudi pobiranje smeti in nabiranje gob, zabavni 

večer, sv. maše in odbojko. Vsak od nas je moral pri 

g. Tonetu potrditi znanje molitev in odgovarjati na 

vprašanja o veri, Božjih zapovedih in zakramentih. 

Trenutno pa aktivno sodelujemo pri devetdnevnici s 

petjem, z branjem psalmom, s prošnjami in tudi mo-

litvijo rožnega venca.   
 

MISIJONSKA NEDELJA 
 

Prihodnjo nedeljo bomo mislili na vse, ki so svoje 

življenje posvetili delu v misijonih, da bi se Božje kra-
ljestvo pravičnosti, miru in ljubezni, svetosti in milosti 

širilo med vse narode. Molitve in nabirka pri sv. mašah 

bodo namenjene prav njim. Bodite velikodušni. 

 

 

 

 

 
 

IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

VATIKAN, 14. oktober – Po 

kanonizaciji papežev Janeza 
XXIII. in Janeza Pavla II. je bil 
prištet med svetnike tudi pa-
pež Pavel VI., ki je nasledil 
Janeza XXIII. in nadaljeval 2. 
vatikanski koncil. Kot duhov-
nik je deloval v vatikanskem 
državnem tajništvu, kot škof 
je vodil veliko milansko ško-
fijo. Zelo je cenil molitveno ži-
vljenje, saj je hotel postati be-
nediktinski menih. Odmevne 
so bile njegove okrožnice O 
razvoju narodov, O človeko-
vem življenju, O oznanjeva-
nju evangelija, O Cerkvi. Na-
pisal je tudi spodbudo o kr-
ščanskem veselju. Z veliko 
vztrajnostjo je uveljavljal litur-
gično reformo, kar so zamerili 
tradicionalisti, in zagovarjal 
jasen katoliški nauk o življe-
nju, kar so mu nasprotovali 
modernisti. Po koncilu so se 
zgodili mnogi odstopi duhov-
nikov, razrahljan je bil verski 
nauk. Pavel VI. je trdno zau-
pal v delovanje Svetega Du-
ha, ki vodi sveto Cerkev.  

KRAŠIČ, 3. oktober – V roj-

stnem kraju bl. Alojzija Ste-
pinca se je ob 20-letnici nje-
gove beatifikacije zbralo nad 
500 hrvaških duhovnikov in 
sedem škofov. Predstavljena 
je bila knjiga o njegovem živ-
ljenju, ki bo izšla tudi v slo-
venščini. Med 2. svetovno 
vojno je kot zagrebški nad-
škof sprejel 537 izgnanih slo-
venskih duhovnikov. Tja je bil 
kot kaplan izgnan kasnejši 
škof Držečnik, ki je zapisal, 
da bo ime kardinala Stepinca 
zapisano z zlatimi črkami v 
zgodovini mariborske škofije.  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Terezija Avilska, redovnica  

T Marjeta Alacoque, redov.  

S Ignacija Antiohijski, škof  
Č Luka, evangelist  

P Pavel od križa, duhovnik  

S Irena, mučenka  
  
 

TEREZIJA iz Avile v Španiji je 

ena najbolj znanih oseb 16. 
stoletja. Rodila se je v družini 
s 13. otroki. Trinajstletnici ji je 
umrla mama, kar jo je močno 
prizadelo. Oče jo je poslal na 
izobraževanje v samostan, 
kjer se najprej ni dobro poču-
tila, sčasoma pa se ji je samo-
stansko življenje priljubilo. Z 
veseljem je segala po duhov-
nih knjigah in življenju svetni-
kov. Očeta je prosila, da 
smela postati redovnica, a ni 
hotel slišati. Pri 21. letih je po-
begnila od doma. Končno se 
je oče vdal. Pri karmeličankah 
pa se je kmalu morala soočiti 
s poslabšanjem zdravja, saj je 
skoraj ohromela. Jezusa je 
prosila, naj ji pomaga nositi 
življenjski križ. Jezus ji je v vi-
denju naročil naj z resnimi se-
strami ustanovi nov samostan, 
v katerem bodo živele strogo 
življenje po prvotnem pravilu. 
To se je res zgodilo. Svoje te-
ološke misli in mistične izkuš-
nje je opisala v knjigah Pot po-
polnosti in Notranji grad. Bila 
je nadvse sposobna duhovna 
voditeljica. Njen lik in nauk še 
danes bogati mnoge, ki se po-
glabljajo v njene spise. V Slo-
venijo so karmeličanke prišle 
1889, sedaj pa sta njihova sa-
mostana v Sori pri Medvodah 
in v Mirni peči na Dolenjskem. 
V obeh samostanih sestre ne-
nehno molijo za vse, zlasti za 
tiste, ki so v stiskah. 


