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SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE 
od 19. 10 do 25.10. 2020

OZNANILA:
Danes obhajamo 29. nedeljo med letom in Misijonsko 

nedeljo, ko molimo za naše misijonarje in zbiramo de-
narna sredstva za pomoč misijonarjem. Svoje darove 
lahko nakažete tudi na TRR SI56 0201 4005 1368 933.

Na razpolago je nova številka župnijskega Glasila. Vze-
mite tudi drugi tisk. 

N    
  (16. 10.2020)

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše 
duhovnika brez vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
• Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo 
sveto obhajilo izven obreda svete maše.
• Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob 
nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in 
blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
• Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki 
nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
• Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako 
kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
• Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati 
dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
• Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo 
#Ostanizdrav.
• Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.
3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi 
največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita 
med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 
metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. 
5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi 
na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po 
navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske 
kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze 
na daljavo.

PONEDELJEK
7.30 Za + Branislavo Krajnc, 8. dan

18.30  Za + Stanislavo Lesjak (greg.) 
  Za zdravje

TOREK
 7.30 Za + Marijo Prepotnik
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.) 
 18.30  Za + Angelo Gomze

SREDA
 7.30  Za + Ano Kladnik
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
18.30  Za + Marijo Bombač in sina  
  Marjana

ČETRTEK
 7.30 V čast sv. Janezu Pavlu II. 
  za zdravje
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
18.30 Po namenu Žauski

PETEK
 7.30 Za + Ivana Lubej, starše  
  Lubej in Kresnik
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
18.30  Za + Vladko Planinšek

SOBOTA
 7.30 Za + Heleno in Janeza Skoporec
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
 18.30 Za + Friderika Piliha
  V čast Srcu Jezusovemu in  
  Srcu Marijinemu

NEDELJA
 8.00 Za žive in + župljane
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
10.00  Za + Ivana Lubej, Ivana,
  Kristino, Franca in Marijo

18. 10. 2020 29. nedelja med letom
BOŽJA BESEDA 
Iz 45, 1. 4 - 6 
Psalm 96
1 Tes 1, 1 - 5
Matej 22, 15 -21

Jaz sem Gospod in drugega 
ni, razen mene ni nobenega 
boga, opasal sem te, ne da bi 
me bil poznal. Naj spoznajo od 
sončnega vzhóda in zahóda, 
da ni nobenega razen mene, 
jaz sem Gospod in drugega ni.

Priznajte Gospodu moč in 
slavo.

Vedno se zahvaljujemo Bogu 
za vas vse, ko se vas spomi-
njamo v svojih molitvah. Pred 
našim Bogom in Očetom ima-
mo neprenehoma v spominu 
vaše delo vere, napor ljubezni 
in vztrajnost upanja v našega 
Gospoda Jezusa Kristusa. Vémo 
namreč, od Boga ljubljeni brat-
je, da ste izvóljeni. 

»Učitelj, vemo, da si resnicolju-
ben in v resnici učiš Božjo pot 
ter se ne oziraš na nikogar, ker 
ne gledaš na osebo. Povej nam 
torej, kaj se ti zdi: Ali smemo 
dajati cesarju davek ali ne?« 

Leto XVI. št. 42
BOŽJE IN 

CESARJEVO
Farizejem ni šlo za to ali 
se sme cesarju plačeva-
ti davek. Za bregom so 
imeli nekaj drugega. V 
oči jih je bodla Jezuso-
va veljava pred ljudmi, 
pa so ga hoteli spraviti 
ob ugled. 

To ravnanje lahko naobrnemo na misijonsko nedeljo. V naših sred-
stvih obveščanja marsikdaj zasledimo namigovanja, ki bi rada spravila 
v slabo luč misijonsko prizadevanje Cerkve. Očitajo mu, da je podpiralo 
evropske osvajalce, ki so tlačili in izkoriščali nerazvite narode in jim vsi-
ljevali svojo kulturo. Da je pod pretvezo dati Bogu, kar je Božje, v resnici 
napeljevalo vodo v cesarske mline. 

Misijonarji so bili sinovi svojega naroda, podložniki svoje države 
in otroci kulture, ki jih je oblikovala. Čudno bi bilo, če nihče od njih 
tega ne bi nikoli naglašal bolj, kot bi bilo prav. Ti redki posamezniki pa 
ne morejo razvrednotiti velikanskih in iskrenih naporov velike večine 
misijonarjev, ki so imeli pred očmi samo Jezusovo naročilo: Pojdite po 
vsem svetu in oznanjajte evangelij ...

Človek, ne živiš zaradi denarja, ne obstajaš zaradi tržišča. Ustvarjen si, 
da bi bil človek. Ustvarjen si za svetlobo, za veselje, da bi se smejal in 
pel, da bi živel v ljubezni in da bi  bil tudi za srečo drugih ljudi. Ustvar-
jen si po podobi Boga, ki je ljubezen. Ustvarjen si z dlanmi, da bi dajale, 
s srcem, da bi ljubilo, in z dvema rokama, ki sta ravno prav dolgi, da 
lahko objameta bližnjega.



OB DELAVNIKIH:  08.00  in  19.00

OB NEDELJAH:  08.30 in  10.30

YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

224. KDO JE USTANOVIL ZAKRAMENT 
POKORE?

Jezus sam je ustanovil zakrament 
pokore, ko se je na velikonočni dan 
pokazal apostolom in jih povabil: 
»Prejmite Svetega Duha! Katerim 
grehe odpustite, so jim odpuščeni; 
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Nikjer ni Jezus lepše povedal, kaj se 
dogaja v zakramentu pokore, kot v 
priliki o usmiljenem očetu: zaide-
mo, se izgubimo, ne moremo več. 
Vendar Oče čaka na nas z velikim, 
celo neskončnim hrepenenjem; ko 
se vrnemo, nam odpusti; spet nas 
sprejme, odpusti greh. Jezus sam je 
številnim ljudem odpustil grehe; to 
mu je bilo pomembnejše kot delati 

čudeže. V tem je videl veliko zna-
menje prihoda Božjega kraljestva, v 
katerem bodo ozdravljene vse rane 
in posušene vse solze. Moč Svete-
ga Duha, s katero je Jezus odpuščal 
grehe, je izročil svojim apostolom. 
Svojemu nebeškemu Očetu pade-
mo v objem, ko gremo k duhovniku 
in se spovemo. 

SVETNIKI v tem tednu
P Pavel od križa, duhovnik
T Irena (Mira), mučenka
S Uršula, mučenka
Č Janez Pavel II., papež
P Janez Kapistarn, duhovnik 
S Anton Klaret, škof
N 30. nedelja med letom 

Kako prejmem obhajilo

ODNOS DO DENARJA
Današnji evangelij nam nudi 
možnost, da nekoliko premiš-
ljujemo o denarju in njegovi 
vlogi v našem življenju. Morda 
je tudi to pot, da se odločimo 
za kak kovanec več pri pomoči 
misijonom.
Anselm Grün o duhovnem rav-
nanju z denarjem pravi, da se 
to kaže v svobodnem odnosu 
do denarja. Z njim moramo ro-
kovati, vendar ga moramo tudi 
vedno znova izpustiti. Denar 
nam ne sme vladati, saj nam 
lahko pokvari značaj. Denar 
lahko človeka zaslepi, da ne 
vidi pravih življenjskih vred-
nosti. Lahko služi temu, da se 
skrivamo za masko. V tem pri-
meru ga uporabljamo za dvi-
govanje lastne samozavesti. 
Skrivamo se za denarjem, da se 
izognemo resnici svojega živ-

ljenja. Vse te nevarnosti denarja moramo prepoznati in se jih 
osvoboditi. Duhovno ravnanje z denarjem nam bo uspelo le, 
če se spopademo s svojimi strastmi in ne pustimo, da nas vo-
dita lakomnost in pohlep, ki verjetno tičita v vsakem človeku. 
Duhovno ravnanje pomeni predvsem zmernost. Premisliti 
moramo, kako bomo denar dobro naložili. Ne smemo pa za 
to narediti vsega, kar je mogoče. Zavestno se moramo ome-
jiti. In predvsem, denar moramo tudi izpustiti. Če tudi med 
molitvijo vedno znova mislimo na denar, je to znak, da je v 
našem življenju zavzel prevelik prostor. Zavestno tveganje 
in prepuščanje Bogu, kaj se bo z denarjem zgodilo, pomeni 
notranjo svobodo do denarja. Z denarjem lahko ravnamo du-
hovno le, če smo se ga notranje osvobodili, če ne dopustimo, 
da nas denar osmišlja.

MISIJONSKA NEDELJA
Poudarek letošnje misijonske nedelje je na po-klicanosti 
vseh kristjanov, da oznanjamo evangelij. To je naše pos-

lanstvo oz. mi-
sija, ki jo je pot-
rebno opraviti. 
Vsi krščeni smo 
torej misijonarji. 
Poslani pa smo 
ravno na podlagi 
po-klica, ki vzni-
ka globoko v naši 
duši. Misijon je 
zato prvenstve-

no notranja stvar. Ta Božji poklic je navzoč v čisto vsakem 
človeku. Bog tudi danes vztrajno kliče, kakor je klical v pre-
teklosti. In vsak človek, zlasti pa kristjan, ima dolžnost, da 
na ta po-klic odgovori pritrdilno. Vsi imamo sicer
svobodno voljo in lahko odgovorimo tudi odklonilno. To 
lahko storimo tako, da ta klic ali preslišimo, odrinemo na 
stran, ali pa mu celo odkrito rečemo NE.

- V cerkvi pred oltarjem z 
Najsvetejšim zmolite kesa-
nje in očenaš.
- K obhajilu pristopite sami 
in upoštevajte medosebno 
razdaljo dveh metrov; dru-
žine lahko pristopijo skupaj.
 - Obhajilo prejmete na roko 
in spoštljivo zaužijete.
- Po obhajilu vas prosimo, 
da po krajši osebni molitvi 
zapustite cerkev. 

OBHAJILO LAHKO PREJMETE

Na prvi pogled vidimo samo 
steklene palače in nebotičnike 
v moderni bančni četrti. Jasno 
je, komu tukaj pripadamo. Vera 
pa nam omogoča, da natančneje 
gledamo.
Krščanski značaj je drugačen,  
saj ga oblikuje Bog, ki nas ljubi, 
odrešuje in nam je obljubil pri-
hodnost, ki sega onstran smrti.

Čigavo podobo vidite? 
Dejstvo, da od leta 2017 ni več na vatikanskem kovancu 
podobe papeža, ampak na njem vidimo papeški grb, 
so zbiratelji kovancev imenovali numizmatična 
senzacija. Ta odločitev je bila osebna želja papeža 
Frančiška. Razlogi nam niso znani. Verjetno zato, ker 
papež odklanja vsak kult osebnosti, zato ne bi želel, 
da bi se pojavljala njegova podoba na vsakem kovancu 
cerkvene države. Mogoče mu je v spominu tudi evangelij 
današnje nedelje:  Čigavo podobo vidite?

Mladost in misijoni

Svetovni misijonski dan je 
dan vedno nove odločitve 
za iskrivost, za žrtev, če je 
potrebno, in predvsem za 
življenje. Je pa tudi dan 
velike vzajemnosti, kjer 
evangelij dobiva moč v 
mladostnem poletu ljudi in ljudje prejemajo moč za ta polet v evangeliju. Z 
roko v roki torej, zares, kot stalno zaljubljen par, ki se nikoli ne naveliča in je 
poln prihodnosti. 
Pa še nekaj je pri tem posebej osrečujoče in odrešujoče. To partnerstvo je 
»šansa« za vsakogar. Leta, s katerimi po navadi merimo življenje in ga 
opredeljujemo za mlado ali staro, sploh niso pomembna, če je srce odprto in 
čuteče. Tako postane ta bogati jesenski mesec oktober, ki je tudi misijonski, 
preprosto kar pomladni. To pa ravno hoče mladost v svojem apostolatu, 
sredi jeseni, celo na pragu zime, zmore pomlad. Evangelij ni nič drugega, v 
vse želi prinesti veselje in prenekatero stvar obrniti na glavo. Vstopimo v to 
ponujeno dogajanje in mladi ter polni vere zamisijonarimo, da zima nikomur 
ne bo mogla do živega.


