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BOŽJA BESEDA 
Jer 31, 7-9
Ps 126
Heb 5, 1-6
Mr 10, 46-52

Glejte, pripeljem jih iz se-
verne dežele in jih zberem 
od koncev zemlje. Med 
njimi tudi slepe in hrome, 
noseče in porodnice hkrati, 
velik zbor se jih vrne sèm. 

Velike reči je Gospod storil 
za nas.

Vsak véliki duhovnik je 
vzet izmed ljudi in postav-
ljen ljudem v korist gle-
de tega, kar se nanaša na 
Boga: da daruje daritve in 
žrtve za grehe.

Poklicali so slepega in mu 
rekli: »Le pogum, vstani, 
kliče te!« Odvrgel je svoj 
plašč, skôčil pokonci in 
pohítel k Jezusu. 

Gospod, da spregledam!
Ko je slepi Bartimej zvedel, da prihaja mimo po poti 
Jezus, je začel na ves glas vpiti. Mirili so ga, naj utih-
ne, saj je vpitje že po sebi nekaj neolikanega, še bolj 
pa vpričo množice in vpričo tako ugledne osebnosti, 
kot je Jezus. Toda Bartimeju ni bilo do olike. Želel je 
spregledati. Zato je tem bolj vpil, kolikor bolj so ga 
mirili.
Vpitje je doseglo namen. Prišlo je do Jezusovih ušes. 
Naročil je, naj moža privedejo preden. Vprašal ga je, 
zakaj vpije. Ali ni vedel? Seveda je vedel. Hotel pa je, 
da nesrečnež sam pove, kaj bi rad. Ni mu bilo treba 
dvakrat reči. Iz globine razbolele duše se mu je utr-
gal prvinski klic: Gospod, da spregledam!

Kaj pa mi? Smo slepi? Marsi-
kaj dobro vidimo. Na primer 
napake drugih. Slepi pa smo 
za napake, ki jih naredimo 
sami. Dobro vidimo, kaj naj 
bi storil naš bližnji nam, za to 
pa, kaj naj bi storili mi njemu, 
imamo nič kolikokrat slepe 
oči. Bartimej se je zavedal svo-
je nemoči in je vpil. Naš čas 
je zaljubljen vase. Kadar pa  
o sebi podvomi, je prepono-
sen, da bi priznal Boga, se mu 
poklonil in ga česa prosil. 
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YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

300.  Zakaj moramo delati 
na sebi?
Na sebi moramo delati, da 
lahko svobodno, z veseljem 
in z lahkotnostjo delamo 
dobro. K temu pripomore v 
prvi vrsti trdna vera v Boga, 
toda tudi to, da živimo kre-
postno, to pomeni, da z 
Božjo pomočjo oblikujemo 
v sebi trdno obvladovanje, 
da se ne predajamo neure-
jenim strastem ter da moči 
razuma in volje vedno od-
ločneje usmerjamo k dob-
remu.
Najbolj značajne kreposti 
so: razumnost, pravičnost, 
srčnost in zmernost. Imenu-
jemo jih tudi »glavne, kar-
dinalne« kreposti (od lat. 
cardo = tečaj oz. cardinalis 
= tečajen).

Živeti dobro življenje ni nič 
drugega kot ljubiti Boga iz 
vsega srca, iz vse duše in iz 
vse moči. Njemu ohranjati (z 
zmernostjo) vso Ljubezen, ki 
je nobena nesreča ne more pre-
tresti (kar je stvar srčnosti), 
ki pripada samo njemu (to je 
pravičnost) in ki je budna, da 
si vse stvari natančno ogleda 
iz bojazni, da nas ne bi prese-
netila zvijača ali Laž (in to je 
modrost).

SV. AVGUŠTIN

Geslo letošnje Misijonske nedelje je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: 
»Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 
4,20). Te besede sta izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala 
zagovarjati pred vélikim zborom (prim. Apd 4,1-22). In to samo zato, 
ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v Jezusu Kristusu 
(prim. Apd 3,11-26).
V kolikor pozorneje prebiramo ta svetopisemski odlomek, sprevidimo, 
da se tekom dveh tisočletij, v bistvu ni prav nič spremenilo. Dandanes 
misijonarji še vedno pogumno oznanjajo evangelij Jezusa Kristusa, 
mnogi, premnogi, pa jim nasprotujejo in jih želijo utišati. A odgovor 
misijonarjev je identičen odgovoru, ki sta ga judovskim duhovnikom 
dala Peter in Janez: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom: pos-
lušati vas ali Boga« (Apd, 4,19b). Nato pa še: »Ne moreva, da ne bi go-
vorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede si je papež 
Frančišek izbral tudi za temo letošnje misijonske poslanice. Nakazuje 
logični potek dogodkov, ki jih je sprožil z Izrednim misijonskim me-
secem oktobrom 2019, saj si želi navzven odprto in pogumno Cerkev. 
Usmerja nas v delovanje.

MISIJONSKA MISIJONSKA 
NEDELJA 2021NEDELJA 2021

Kristus je do dna Kristus je do dna 
poznal človekovo sla-poznal človekovo sla-
botno naravo, zato je botno naravo, zato je 
storil ta nedoumljivi storil ta nedoumljivi 
korak. Postal je kruh korak. Postal je kruh 
življenja, da bi vsak, življenja, da bi vsak, 
kdor prihaja k njemu kdor prihaja k njemu 
in veruje, ne bil lačen in veruje, ne bil lačen 
ne žejen. Kajti le vera ne žejen. Kajti le vera 
lahko približa vso lahko približa vso 

moč in učinkovitost hrane, ki ponese človeka v Bož-moč in učinkovitost hrane, ki ponese človeka v Bož-
je življenje in bivanje. Kristus je z nami v sv. Rešnjem je življenje in bivanje. Kristus je z nami v sv. Rešnjem 
telesu, v katerem se posebej razodeva telesu, v katerem se posebej razodeva Božja ljubezen.



SVETNIKI v tem tednu
P Darinka,  mučenka
T Demetrij,  mučenec
S Sabina,  mučenka
Č Simon in Juda Tadej, apostola
P Mihael Rua, redovnik
S Marcel,  mučenec
N 31. NEDELJA MED LETOM

Pesem prvoobhajancev

Tiste noči, ko se mrak  spusti, 
Jezus apostolom veli: 

»Vzemite kruh, 
razlomite ga, 

to moje je telo«. 

Jezus združi nas, 
ko nekdaj svoje si učence.

Jezus, združi nas, 
ko smeh zakrijejo 

nam sence. 
Jezus, ti ostani z nami, 

ob kruhu Božjem združi 
nas s seboj.

Zadnja večerja, razlomljen kruh, 
Jezus se v hrano daje nam. 

Da bi lahko z nami eno 
postal,  sam se je daroval.

Pridi, prisluhni, kaj govori 
Jezus, ki tukaj je navzoč. 

»K vam sem prišel, 
da bi z vami živel, 

dal svojo vam bom moč.«

Čudež pred čudežem je zaupanje slepega Bartimeja. To zaupanje 
mu je dalo moči, da je vpil kljub temu, da to ni bilo olikano. Ko ga 
je Jezus poklical je poskočil, pohitel k njemu. in pri tem celo odvrgel 
svoj plašč. Vse, kar je imel.  Mnogi bi lahko ugovarjali, da ni imel kaj 
izgubiti. Vendar to ne razloži njegovega zaupanja. Koliko ljudi je tudi 
danes v stiski, brez upanja, brez iniciative. Ne bi rad obsojal, ampak 
obžaloval.  Obžaloval, zakaj tudi v mojem življenju ni takega zaupa-
nja. Kako naj to pojasnim? Prepričan sem, da konec koncev ni mož-
no razložiti zaupanja v Boga. Ne pri slepem Bartimeju - niti danes pri 
nas kristjanih. Gotovo je Bartimej že slišal o Jezusu. Tudi o njegovih 

čudežih. Tudi mi kristjani poznamo 
Božje delovanje. Vemo, kaj je Jezus 
delal, vendar tega ne moremo doka-
zati.  Vsak se mora sam odločiti ali bo 
veroval temu, kar je slišal ali prebral. 
Zaupanje je več kot neko čustvo. Za 
zaupanje se moramo odločiti. Pri tem 
pa nas podpirajo ljudje, ki z nami ve-
rujejo, pri tem nas krepijo izkušnje in 
pri tem nas obdarja Božja milost. 

Zaupanje ostaja tveganje - ki se splača.

Jezus, 
ti si prišel k nam!
Kot dobri pastir 
si nas vodil in učil. 
Kot naš prijatelj in 
brat si z nami  
lomil kruh. 
Kot Božji Sin si za 
nas umrl na križu. 
Sedaj se zbiramo  
ob oltarju, 
da bi prišli k tebi, 
da bi bili blizu tebe, 
da bi te sprejeli 
v svoje srce.
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Sreča, ki jo doživlja-
jo prvoobhajanci, ni 
samo za majhne ot-
roke. Kljub težavam 
in preizkušnjam, ki 
jih prinaša življenje, 
jo lahko doživimo 
tudi odrasli. Samo 
potruditi se je tre-
ba za čisto in dobro 

srce. In še nekaj: z vero je treba sprejeti Jezusa 
za svojega sopotnika in vodnika na poti živ-
ljenja. Potem nismo nikoli sami, vedno lahko 
računamo na Božje varstvo in pomoč. Prvo-
obhajanci danes začenjajo to prijateljstvo z 
Bogom na nov, bolj popoln in odličen način. 
Da bi ga le znali tudi ohraniti! Naj bo zato Bog 
s prvoobhajanci in njihovimi domačimi!

SVETE MAŠE  
od  25. do 31. 10. 2021

OZNANILA:
•	Danes je trideseta nedelja med letom, Misijonska 

nedelja. V naši župniji obhajamo slovesnost prve-
ga svetega obhajila. 
•	Hvala za darove, ki ste jih namenili za misijone.
•	Hvala otroškemu pevskemu zboru, Barbari in Ma-

tjažu ter Matevžu in Živi za pomoč, da so soobliko-
vali slovesnost prvega svetega obhajila. 
•	V nedeljo, 7. novembra, ko je zahvalna nedelja, se 

bomo skupaj z g. Viktorjem Gancem ob njegovem 
mašniškem jubileju Bogu zahvalili za dar duhov-
ništva.
•	Vzemite novo župnijsko Glasilo. 
•	Na razpolago je tudi nova številka salezijanskega 

glasila Don Bosko. 

PONEDELJEK
   7.30 Za + Marijo Smrkolj  
  in + Smrkoljeve
  Po namenu
 18.30 Za + Ano in Antona Mežnar 
  Po namenu
          TOREK
 7.30 Za + Petra Pečovnika
  Po namenu
18.30 Za + Ivanko Plevčak
  Po namenu
 SREDA
 7.30  Za + Antona Plesnika
  Za + Slavico Šipek
  Po namenu
18.30 V zahvalo
  Po namenu
 ČETRTEK
 7.30 Za + Franca Senčana, obl. in  
  vse + Senčanovre
  Po namenu
 18.30 Za žive in + sorodnike 
  iz družin Osélj in Tičar
  Za + Lovračeve starše
 PETEK
 7.30 Za + Kapel Franca
  Po namenu
 18.30 Po posebnem namenu
  Za + Anico, Zvonka in 
  Štefana Gračner
               SOBOTA
 7.30 Za žive in + dobrotnike DBC
  Po namenu
 18.30 Mariji v zahvalo in po namenu
 NEDELJA
 8.00 Za + starše Žnidar ter + očeta  
  in sina Rudija Žnidarja
  Za žive in + župljane
 10.00 Po namenu


