
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V prvem berilu današnje nedelje 
beremo slavno hvalnico ţeni, ki jo 
moramo vsaj delno slišati. Takole 
pravi: »Vrlo ženo, kdo jo najde! 
Njena vrednost je daleč nad 
biseri.« 
Ta, tako lepa hvalnica, ima neko 
pomanjkljivost, za katero ni krivo 
Sveto pismo, ampak čas, v 
katerem je bila napisana, in 
kultura, ki jo odseva. Če smo 
pozorni, lahko vidimo, da je 
hvalnica ţeni v celoti v sluţbi 
moškega. Hvalnica sklene: blagor 
moţu, ki ima tako ţeno. Ona mu 
tke lepe obleke, je slava njegove 
hiše in mu omogoča, da se z 
dvignjeno glavo sprehaja med 
prijatelji. Teţko verjamem, da bi 
bile današnje ţene navdušene nad 
to hvalnico. Če hočemo poznati 
resnično in dokončno misel 
Svetega pisma o ţeni, moramo 
gledati Jezusovo drţo. Jezus ni bil 
– kakor bi rekli danes – 
»feminist«; nikoli ni analiziral ali  

 

 

 

 

 

 
izrecno kritiziral institucije in 
odnose med razredi ali med 
spoloma. Njegovo poslanstvo se 
umešča na raven, kjer razlika 
med moškim in ţensko nima 
nikakršne teţe. Oba sta Boţja 
podoba, oba potrebujeta 
odrešenje. Prav zato lahko Jezus 
razgali anomalije, ki so privedle 
do poloţaja podrejenosti ţenske v 
odnosu do moškega. On je v 
odnosu do ţena svoboden. Za 
razliko od vseh drugih jih ne 
doţivlja kot past ali groţnjo, in 
prav to mu dovoljuje, da prekine 
s tolikimi predsodki. Ni mu izpod 
časti, da se pogovarja z ţenskami, 
da jih uči, da si izmed njih izbere 
učenke. Ko vstane od mrtvih, se 
najprej prikaţe nekaterim ţenam, 
ki tako postanejo njegove prve 
priče. Iz njegovih ust nikoli ne 
pride beseda prezira ali ironije do 
ţensk, kar je bila svojevrstna 
dediščina kulture tistega časa, 
preţete z neke vrste sovraštvom 
do ţensk, kar je opaziti še danes. 

                       R. Cantalamessa 
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 Darovanje Device Marije 

Katoliški nauk o Mariji ali 
mariologija, kakor temu pravimo s 
tujo besedo, sloni glede bistvenih 
resnic na tem, kar so o njej 
zapisali evangelisti, predvsem 
evangelist Luka, ki je v prvem 
delu svojega evangelija opisal 
Gospodovo oznanjenje, njegovo 
rojstvo in otroštvo. 

Pri vseh teh dogodkih je odigrala 
pomembno vlogo njegova Mati. 
Poleg tistih knjig Svetega pisma, 
ki jih je katoliška Cerkev sprejela 
v svoj seznam ali kanon, pa so – 
malo pozneje kot te – nastali tudi 
drugi spisi s podobno vsebino, pa 
jih Cerkev smatra za apokrife, to 
je dvomljive spise, ki skušajo 
streči bolj človeški radovednosti 
kot pa boţjemu razodetju, čeprav 
nekateri od teh vsebujejo tudi 
podatke iz zanesljivega izročila, 
ki je resnično. 

Med apokrifnimi spisi je zelo znan 
tako imenovani Jakobov 
protoevangelij, opis Marijine in 
Jezusove mladosti, nastal med 
letoma 130 in 140 po Kristusu. Ta 
spis o Mariji pripoveduje: ko je 
Marija dopolnila tri leta, sta jo 
starša Joahim in Ana pripeljala v 
tempelj, da bi izpolnila 
zaobljubo, ki sta jo bila naredila v 
času pred Marijinim rojstvom. 
Joahim in Ana sta bila namreč 
dolgo časa brez otrok, tako da bi 

jih, naravno gledano, sploh ne 
mogla več imeti. Podobno kot 
Ana, mati preroka Samuela, o 
kateri beremo v Prvi knjigi 
kraljev, je tudi Joahimova ţena 
goreče molila, da bi dobila 
otroka; obenem pa se je 
zaobljubila, da ga bo darovala 
sluţbi v templju. Molitev je bila 
uslišana in zdaj je bila obljuba 
izpolnjena. Prizor Marijinega 
darovanja so mnogi umetniki radi 
upodabljali. Po izročilu, na katero 
se sklicuje Jakobov 
protoevangelij, so tempeljski 
prostori postali Marijino 
prebivališče vse do dneva njene 
zaroke s sv. Joţefom. 

Ali mar Cerkev z bogosluţnim 
spominjanjem Marijinega 
darovanja potrjuje resničnost 
tega, kar je zapisano v 
Jakobovem protoevangeliju? Ko si 
bomo ogledali, kako je praznik 
Marijinega darovanja nastal, 
bomo videli, da to ni res. Povod 
za Marijin praznik 21. novembra 
je bila posvetitev bazilike Svete 
Marije Nove v Jeruzalemu 21. 
novembra leta 543. To je bila svoj 
čas ena najlepših cerkva v 
Jeruzalemu in stala je v bliţini 
razvalin jeruzalemskega templja. 
V dušah jeruzalemskih vernikov in 
romarjev, ki so to veličastno 
baziliko obiskovali, je to obujalo 
spomin na nekatere zgoraj 
omenjene prizore, opisane v 
Jakobovem protoevangeliju. To je 



polagoma privedlo do tega, da so 
se 21. novembra vsako leto ob 
praznovanju obletnice posvetitve 
te cerkve spominjali tudi 
Marijinega darovanja v templju. 
Sčasoma se je spomin posvetitve 
bazilike spremenil v praznik 
Marijinega darovanja. Vzhodna 
Cerkev pozna ta praznik ţe proti 
koncu 7. stoletja in še danes 
spada med zelo slovesne 
praznike. Vsebina praznika je 
posvetitev, s katero se je Marija 
popolnoma darovala Bogu ţe od 
prvih trenutkov svojega 
zavestnega bivanja, pa naj je 
svoje otroštvo in mladost res 
preţivela v območju templja ali 
pri svojih starših. Na Zahodu so ta 
praznik prvi sprejeli v Avignonu v 
Franciji leta 1372, ko so papeţi 
prebivali tam. V vsej zahodni 
Cerkvi se je ustalil po letu 1585. 
Od tega časa dalje se je 
poboţnost v zvezi z Marijinim 
darovanjem še naprej širila. 
Mnoge redovne druţine so si ta 
dan izbrale za obnavljanje svojih 
zaobljub – popolnega darovanja 
Bogu. 
 

Svetnica tedna – Elizabeta    
Ogrska 

Zgodba njenega ţivljenja se bere 
kakor napet pustolovski roman, 
saj je morala v svojem kratkem 
ţivljenju marsikaj prestati, še 
največ zasmehovanja, 

poniţevanja in celo pregnanstvo. 
Največja pustolovščina pa je bilo 
prav gotovo njeno bogoljubno 
ţivljenje in dobrota njenega srca. 
Znana je namreč kot velika 
dobrotnica in zavetnica ubogih, 
lačnih in odrinjenih. Vse svoje 
ogromno imetje je razdala njim, 
zgradila bolnišnico in v njej 
stregla bolnikom, na svojem 
gradu pa dnevno prehranjevala na 
stotine ljudi. Po moţevi smrti in 
preganjanju se je odrekla blišču 
in ţivela skrajno siromašno 
ţivljenje. Ţe dan po pogrebu (19. 
novembra 1231) so se začeli na 
njenem grobu dogajati čudeţi, 
zato jo je papeţ komaj štiri leta 
po smrti razglasil za svetnico.  
 
1. Potrpežljivo in v prostovoljnem 
uboštvu prenašaj zaničevanje 
drugih. 
2. Ponižnost naj ti bo posebej pri 
srcu. 
3. Ne išči človeške tolažbe in 
mesenih strasti. 
4. Bodi usmiljena do bližnjega. 
5. Zahvaljuj se Bogu, da te je s 
svojo smrtjo rešil pekla in večne 
smrti. 
6. Ker je Bog veliko zate 
pretrpel, tudi ti potrpežljivo nosi 
svoj križ. 
7. Imej Boga vedno v svojem srcu 
in v svojih mislih. 
8. Z vso dušo in telesom se 
popolnoma posveti svojemu Bogu. 
9. Večkrat se spomni, da si delo 
božjih rok ter si prizadevaj, da 



boš mogla biti z njim večno 
združena. 
10. Kar želiš, da bi ljudje tebi 
storili, tudi ti drugim stori. 
11. Vedno se spominjaj, kako 
kratko je človeško življenje in da 
umirajo tako mladi kakor stari. 
Zato vedno hrepeni po nebeškem 
življenju.  
12. Vseskozi obžaluj svoje grehe 
in prosi Boga, da ti jih odpusti. 
 
(Kratka pravila za življenje, ki jih 
je sv. Elizabeti predpisal njen 
spovednik, oče Konrad.) 

 

 Naša oznanila 
 
 
 V tednu, ki je pred nami bodo 
Nikodemovi večeri. Predavanja 
bodo vsak večer ob 19.30h v 
Škofijski avli na Slomškovem trgu, 
vabljeni, spored je sledeč: 
ponedeljek: V čem je človekovo 
dostojanstvo? 
torek: Krščevanje otrok – 
prednost ali nasilje? 
sreda: Mobing – oblika 
sodobnega ustrahovanja 
četrtek: Trgovina z ljudmi 
 
 Ţupnijska Karitas Šentilj Vas 
danes v nedeljo, 16. novembra, 
ob 17. uri vabi v Prosvetni dom 
Šentilj na tradicionalni deveti 
dobrodelni koncert z naslovom 
"BODIMO LUČ".  
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 
16.11., Marjeta Škotska, 
kraljica;  
09.00 + moţ in starši Matičič, 
sorodniki Jamšek, brat Tonček in 
vso ostalo sorodstvo  
(darovala gospa Zofka Soko) 
 

 
  ČETRTEK, 20.11., 
  Edmund, Kralj;  
  19.00+iz druţine Krajnc in Lebar 
 
 
PETEK, 21.11., 
Darovanje Device Marije;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 

 
 
SOBOTA ,22.11 .,  
Cecilija, devica, mučenka;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Justina Srnec  
(darovala druţina Arnuš) 
 
 
 
34. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA KRISTUSA KRALJA 
VESOLJSTVA, Klemen I., papeţ 
in mučenec, 23.11.; 
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Arnuš) 


