
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 5. do 11. 11. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 za + dobrotnike SDB 

18.30 za + Miroslava Plementaša 

       torek: 
7.30 za + Marijo Pančur, starše 

  in sorodnike 

18.30 za + Slàpšak in Ulaga 

      sreda:  
7.30 za + Avgusta Robnika  

  Hribarskega 

18.30 za + Angelo, Maksa in  

  Mirka Skamen 

      četrtek:  
7.30 za + Terezijo in Jureta Pilih  

in sorodstvo 

18.30 za + Planko in Volasko 

      petek:  
7.30 za + Vilija Zorka, starše Fani  

     in Jožeta Košič, brata Herberta 

18.30 za + Pavlo Tržan  

     sobota:  
7.30 za + Franca Plevnika, 7.dan 

18.30 za + Martina in starše Jager 

 NEDELJA: 
8.00 za + Marjana Ojsterška 

 za žive in + farane 

10.00 za + iz Spominov  

 

V večnost so odšli: Pevec Angela 

(91), Bratov Dobrotinškov 16; 

Salobir Leopold (81), Jamova 3; 

Plevnik Franc (76), Ul. frank.  

žrtev 9; Finc Zoran (73), Zg.  

Hudinja 44. Naj bodo deležni  

občestva svetih. 
 

OZNANILA: 
 

● Gospod, tebi naša hvala ni potrebna, a se ti po 

tvoji dobroti smemo zahvaljevati, pojemo v 

hvalospevu. Kaj pa imamo, česar ne bi prejeli, 

nas je opomnil apostol Pavel. Zato danes 

izražamo svojo hvaležnost Vsemogočnemu, pa 

tudi svojim bližnjim, od katerih smo prejeli 

dobrote, in njim, ki so nas odprli Božji ljubezni. 
 

● Iskren Bog povrni vsem, ki ste danes izročili 

svoj dar za potrebe župnije, ki bo namenjen 

zlasti ogrevanju kapele in drugih župnijskih 

prostorov.  
 

● Sestanek bralcev Božje besede bo, namesto 

jutri, v sredo 7. novembra ob 19.10, ki ga bomo 

začeli z večernicami v kapeli. 
 

● V četrtek ob 18. uri bo sestanek za starše 

veroučencev 6. razreda. Vabljeni. 
 

● Na mizici je na voljo Glasilo, revija Don Bosko, 

Družina in druga literatura. 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!7.!11.! sre!anje!bralcev"Bo�je"besede!
!!8.!11.! sestanek"star�ev"verou!encev"6.!razreda!
12.!11.!!seja"�PS!
17.!11.! seminar"za"�PS"(Dom"sv."Jo�efa)!

!!!!!!!!koncert!MePZ!Don!Bosko!

18.!11.!!obisk!svetovalca!vrh.!predstojnika!SDB!

25.!11.! praznik!Kristusa!Kralja!vesoljstva!

26.!11.!�!2.!12.!teden!Karitas!
!1.!!12.! adventne!delavnice!!
!

Na zahvalno nedeljo izrekam iskreno  

zahvalo vsem župnijskim sodelavcem, od 
vztrajnih molivk in molivcev, ministrantov, 

bralcev Božje besede, pevk in pevcev, 
zborovodij in katehetov, do vseh, ki skrbite za  

krašenje, urejenost in čiščenje prostorov ali 
sodelujete v programih SMC. Bog povrni! - žpk 
!

4. 11. 2018              31. nedelja med letom        Leto XIV. št. 44 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
5!Mojzesova!6,!2-6!
Psalm!18!
Hebrejcem!7,!23-28!
Marko!12,!28-34!
!

!
 

Gospod je naš Bog, Gospod 
je edini! Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, z vsem 
srcem, z vso dušo in z vso 
močjo! Te besede, ki ti jih 
danes zapovedujem, naj 
bodo v tvojem srcu. 
 

Ljubim te, Gospod, moja 
moč in moja skala, moja 
trdnjava, moj osvoboditelj, 
moj ščit, moje zavetje. 
 

Jezus ima, ker ostaja živ na 
veke, neminljivo duhovni-
štvo. Dokončno lahko 
odreši tiste, ki po njem 
prihajajo k Bogu, ker vedno 
živi, da posreduje zanje. 
 

Ljubi Gospoda, svojega 
Boga, iz vsega srca, iz vse 
duše, z vsem mišljenjem in 
z vso močjo. Ljubi bliž-
njega kakor samega sebe. 
 

!

 

 

 
 

Ni dobro človeku, če je sam, ugotavlja Sveto 

pismo ob zapisu stvarjenja človeka (prim. 1 
Mz 2,18). Človek je bitje v odnosu do svojega 
Stvarnika, do narave, soljudi. Ta odnos vse-

buje spoštovanje, upoštevanje pravil življe-

nja, predvsem pa ljubezen in hvaležnost. 
Ljubimo Boga, iz katerega izvira in na 

katerem sloni naše življenje. Na ta način 
smo 'priključeni' na vir, iz katerega črpamo 

ljubezen do bližnjega. Jezus je pravzor 
ljubezni do Očeta in nas ljudi. Najboljše 

vzgibe svoje duše in srca naj usmerimo na 
njega, ki je Ljubezen. Jezus s svojim zgledom 

razloži, da ljubezen ni v besedah, ampak v 

darovanju, v tem, da damo življenje za svoje 
prijatelje. (prim. 15,13) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SINODA o MLADIH 2018 
 
 

POSLUŠATI, POSTATI BLIŽNJI, PRIČEVATI 
- iz papeževe pridige pri maši ob sklepu sinode 
 

Evangelist Marko pripoveduje o potujočem po-
slanstvu Jezusa, ki bo kmalu zatem vstopil v Jeruzalem, 

da bo umrl in vstal. Bartimaj je zadnji, ki sledi Jezusu po 

poti: iz berača ob poti v Jeriho postane učenec, ki gre 
skupaj z drugimi v Jeruzalem. Tudi mi smo hodili skupaj, 

»opravili smo sinodo« in zdaj ta evangelij zapečati tri 
temeljne korake za pot vere. 

Bartimaj leži sam ob poti, izven doma in brez 

očeta: ni ljubljen, ampak zapuščen. Slep je in nima ni-
kogar, ki bi ga poslušal. Jezus prisluhne njegovemu vpi-

tju. In ko ga sreča, mu dovoli govoriti. Ni bilo težko ugo-
toviti, kaj bo prosil Bartimaj: očitno je, da kdor je slep, 
želi videti ali ponovno videti. Vendar pa se Jezusu ne 

mudi, vzame si čas za poslušanje. To je prvi korak, ki je 
v pomoč na poti vere: poslušati. Gre za apostolat ušesa: 
poslušati, prej kot govoriti. 

Mladim želim reči v imenu vseh nas, odraslih: 
oprostite nam, če vas pogosto nismo poslušali; če smo 
vam, namesto da bi vam odprli srce, napolnili ušesa. 
Kot Jezusova Cerkev vam želimo prisluhniti z ljubeznijo, 
prepričani glede dveh stvari: da je vaše življenje drago-
ceno za Boga, saj je Bog mlad in ljubi mlade; in da je 

vaše življenje dragoceno tudi za nas, pravzaprav po-
trebno za to, da gremo naprej. 

Poslušanju sledi naslednji korak pri spremljanju 
poti vere: postati bližnji. Glejmo Jezusa, ki ne delegira 

nekoga iz »množice«, ki mu je sledila, ampak osebno 
sreča Bartimaja. Reče mu: »Kaj hočeš, da ti storim?« 
Tako dela Bog, vključi se v prvi osebi, s posebno ljubez-
nijo do vsakega posameznika. Postati bližnji pomeni 
prinašati novost Boga v življenje brata. Vedno obstaja 
skušnjava, ki se velikokrat pojavi v Svetem pismu: umiti 
si roke. Spoznajmo, da si je Gospod umazal roke za vsa-

kega izmed nas; glejmo križ in ponovno izhajamo od 
tam, iz spomina na to, da je Bog postal moj bližnji v 

grehu in smrti. Postal je moj bližnji. In ko zaradi njegove 
ljubezni tudi mi postajamo bližnji za druge, postajamo 

prinašalci novega življenja: ne učitelji, ne strokovnjaki 
za sveto, ampak priče ljubezni, ki rešuje. 

Pričevati je tretji korak. Poglejmo učence, ki pokli-
čejo Bartimaja: »Bodi pogumen! Vstani! Kliče te!« Ni 
krščansko čakati, da bi bratje, ki iščejo, potrkali na naša 
vrata; morali bomo iti k njim, pri čemer pa ne prina-
šamo samih sebe, ampak Jezusa. On nas pošilja, kakor 
tiste učence, da bi spodbujali in ponovno dvigovali v 
njegovem imenu. Pošilja nas, da bi vsakomur rekli: 
»Bog te prosi, da bi mu dopustil, da te On ljubi.« 

Pot vere v evangeliju se konča na presenetljiv na-
čin, z Jezusom, ki reče: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« 

 

MOLITEV ZA IZBIRO NOVEGA ŠKOFA 
 

Ko pričakujemo novega pastirja mlade celjske 
škofije, se obračamo k Bogu v molitvi, da bi bil iz-
bran pravi in da bi modro vodil Božje ljudstvo, ki 
mu bo zaupano. Priporočamo, da pri mašah pova-
bite ljudi k molitvi in (z njimi skupaj) molimo:  
 

O Bog, večni pastir,  
skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi 
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,  ki bo 

zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, 

za nas  pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom  
svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi 

evangeliju in odkrivati znamenja časa.  
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

Očenaš. Zdrava Marija. Slava Očetu. 
 

LETNI KONCERT NAŠEGA PEVSKEGA ZBORA 
 

Pevci Mepz Don Bosko vas v soboto 17. no-

vembra ob 19.30 vabimo na letni koncert, ki bo v 

naši kapeli. Kot gostje bodo nastopile članice Žepz 

Ljubečna in naš Otroški pevski zbor. Lepo vabljeni. 

IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

SVETA DEŽELA – Območje 
Jezusovega krsta ob reki Jor-
dan bo razminirano. »Razmi-
nirati neko površino je vedno 
dobra stvar, saj pomeni, da 
območje boja spreminjamo v 
območje miru,« je dejal ku-
stos Svete dežele p. France-
sco Patton in tako z odobra-
vanjem pozdravil začetek de-
la. Leta 1956 so tam zgradili 
manjšo cerkev in jo zaupali v 
varstvo frančiškanom v Je-
rihi. Zaradi vojne med Izrae-
lom in Jordanijo leta 1967 so 
frančiškani morali zapustiti 
samostan. Zapuščeno obmo-
čje je tako postalo minsko po-
lje, ki je obsegalo 55 ha povr-
šine. Na kraj Jezusovega kr-
sta so leta 2000 naredili do-
stop, saj je Sveto deželo obi-
skal papež Janez Pavel II.  

SANTIAGO, 26. oktober – 

Ob sodelovanju ministra za 
razvoj sociale, direktorja Mic-
rosofta v Čilu in predsednika 
fondacije Don Bosko so izro-
čili v uporabo posebno digi-
talno  aplikacijo, ki je nastala 
v sodelovanju s salezijanci in 
podjetjem za informatiko, s 
katero želijo iti naproti otro-
kom in mladim na ulici. Več 
kot 700 od teh ne le da nima 
postelje in so oropani dru-
žine, ampak so žrtve odvi-
snosti, nasilja in mnogih dru-
gih težav. »S to tehnično po-
močjo prinašamo bližino, lju-
bezen in skrb profesionalcev 
mladim, ki trpijo na ulici,« je 
zatrdil predsednik fondacije 
Don Bosko, ki deluje od leta 
1998 in trenutno oskrbuje 
160 mladih v 15 občinah 
glavnega mesta.   

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Zaharija in Elizabeta, starša J.K.  

T Lenart, opat  

S Engelbert, škof  
Č Bogomir, škof 

P Posvetitev lateranske bazilike  

S Leon Veliki, papež  
 
 

ZAHARIJA in ELIZABETA 

sta prejela velik Božji dar, 
otroka. Da se bo to zgodilo, je 
angel sporočil Zahariju med 
opravljanjem duhovniške slu-
žbe v templju. Ker zaradi nju-
ne starosti ni mogel verjeti, je 
onemel do dne, ko je bil otrok 
rojen in je z napisom na tablici 
potrdil, naj mu bo ime Janez, 
kar pomeni 'Bog je milostljiv'. 
Za novico je po angelu zve-
dela tudi sorodnica Mirjam, ki 
je pohitela na pomoč teti Eliza-
beti, ki je izrekla čudovit po-
zdrav Gospodovi materi: Zdra-
va Marija, milosti polna, Go-
spod je s teboj, blagoslovljena 
med ženami in blagoslovljen 
sad tvojega telesa. Elizabeta 
zasluži naše češčenje v dvoj-
nem pogledu: Bog jo je izbral, 
da je po njej izvršil delo odre-
šitvenega načrta, ona pa se je 
z vdanostjo podredila Božje-
mu ravnanju. Kakor Marija, se 
je tudi Elizabeta pokazala 'vre-
dno' izredne Božje milosti. 
 

BOGOMIR se je rodil leta 

1065 blizu Pariza. Oče in mati  
sta tega otroka dobila pozno: 
veliko sta molila, da bi jima 
Bog naklonil srečo staršev-
stva. Še pred rojstvom sta ga 
iz hvaležnosti zaobljubila Bo-
gu in že v mladosti izročila v 
vzgojo redovnikom. Bil je bi-
ster, sočuten do bolnikov. Po-
stal je benediktinski duhovnik 
in kasneje škof.   


