
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Na kratko povzemimo celoten 
današnji odlomek, da bi se 
pozneje osredotočili na nekatere 
stavke, ki nas bolj podrobno 
zanimajo. Nekega dne je prišel k 
Jezusu mladenič in ga vprašal, kaj 
mora storiti, da bo deležen 
večnega življenja. Jezus mu 
odgovori: »Zapovedi poznaš!« On 
pa: »Vse to sem izpolnjeval že od 
svoje mladosti.« Jezus, ki ga je 
pogledal in »vzljubil«, pa mu 
navrže radikalen predlog: »Pojdi, 
prodaj, kar imaš, in daj ubogim, 
in imel boš zaklad v nebesih; nato 
pridi in hôdi za menoj!« Ob teh 
besedah je mladenič žalosten 
odšel, ker je imel veliko 
premoženje.  

Jezus pa se je obrnil k svojim in 
jim rekel: »Kako težko bodo tisti, 
ki imajo premoženje, prišli v 
Božje kraljestvo! … Laže gre 
kamela skozi šivankino uho, kakor 
bogataš pride v Božje kraljestvo!« 

 

 

 

 

 

 
Prišel je trenutek, da 
prisluhnemo, kaj nam evangelij 
pravi o bogatinih in o bogastvu. 
Še prej pa pomembna opomba, da 
bi se izognili nepotrebnemu 
nesporazumu.  

Jezus nikoli ne obsoja bogastva 
in zemeljskih dobrin zaradi njih 
samih. Med Jezusovimi prijatelji 
je tudi »bogati človek« Jožef iz 
Arimateje; Zaheju pravi, da je 
»rešen«, četudi zase obdrži 
polovico imetja, kar gotovo ni 
bilo malo. Obsoja marveč 
pretirano navezanost na denar in 
na dobrine, ko človek zabrede 
tako daleč, da je »njegovo 
življenje odvisno od vsega tega« 
in »sebi nabira zaklade« (prim. Lk 
12,13–21). To evangeljsko svarilo 
sloni na dveh razlogih. Prvi je 
modrostni premislek, ki opozori 
na dejstvo, da je norost imeti za 
temeljni cilj življenja kopičenje 
bogastva, graditi eno vilo za 
drugo, ko pa vemo, da smo lahko 
iz trenutka v trenutek poklicani, 
da zapustimo vse: »Neumnež! To 

28. nedelja med letom  

 Leto XVII., 
 št. 356, 
 28. nedelja 
 med letom; 

 14.10.2018 



noč bodo terjali tvojo dušo od 
tebe, in kar si pripravil, čigavo 
bo?« (Lk 12,20). Drugi razlog pa je 
verski. Bogastvo resno otežuje 
vstop v nebeško kraljestvo. Tako 
težko je, da je celo kameli laže 
iti skozi šivankino uho. 

Božja beseda imenuje pretirano 
navezanost na denar malikovanje: 
»Poželenje in slo po čim večjem 
imetju, ki je toliko kot 
malikovanje« (Kol 3,5; Ef 5,5). 
Mamon, denar, ni preprosto eden 
izmed številnih malikov; je simbol 
za vse malike. Dobesedno »malik 
vlitih bogov« (prim. 2 Mz 34,17). 
In je tudi razumljivo, zakaj. Kdo 
je na tem svetu objektivno (se 
pravi resnično, ne le v namenih) 
sovražnik in tekmec Boga? Morda 
Satan? Noben človek se brez 
razloga ne odloči, da bo služil 
Satanu. Kdor to stori, dela to 
zato, ker verjame, da bo iz tega 
iztržil kakšno posvetno korist. Kdo 
je dejanski drugi gospodar, proti-
Bog, nam jasno pove Jezus: »Ne 
morete služiti Bogu in mamonu« 
(Mt 6,24). Mamon je proti-Bog, 
ker ustvarja neke vrste 
alternativni svet, spreminja cilj 
teologalnih kreposti. Vere, upanja 
in ljubezni človek ne polaga več v 
Boga, ampak v denar. Udejanja 
pa se tudi preobrat vseh vrednot. 
»Bogu ni nič nemogoče,« pravi 
Sveto pismo in še: »Tistemu, ki 
veruje, je vse mogoče.« Svet pa 
pravi: »Tistemu, ki ima denar, je 

vse mogoče.« In na določenem 
področju se zdi, da vsa dejstva 
temu pritrjujejo. 

Skopost je poleg malikovalstva 
tudi izvor nesreče. Skopuh je 
nesrečnež. Do vseh je nezaupljiv 
in se osami. Ni sočuten niti do 
svojih sorodnikov, ki jih vidi 
vedno kot izkoriščevalce in 
katerim se včasih pred njim 
prebuja ena sama resnična želja: 
da bi čim prej umrl in bi lahko 
podedovali njegovo bogastvo. V 
krču varčevanja se v življenju 
odreka vsemu in tako ne užije ne 
tega sveta, niti kar je Božjega, 
ker to odpovedovanje ni zaradi 
Boga. Namesto da bi si pridobil 
gotovost in mir, je večni talec 
svojega denarja.                    R.C. 

 

Molitev rožnega venca 

 

Pravijo, da se je molitev rožnega 
venca razvila kot nadomestilo za 
molitev 150 psalmov iz Svetega 
pisma, saj neuki ljudje niso znali 
brati. Molitev rožnega venca se je 
izoblikovala ob koncu 16. stoletja 
in je obsegala 3 dele po 
50 Zdravamarij (z nekaj 
dodatnimi molitvami). Ta oblika 
je ostala nespremenjena do konca 
20. stoletja, ko je papež Janez 
Pavel II. dodal še četrti -
 svetli del. "Krščansko ljudstvo se 
z rožnim vencem podaja v 
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Marijino šolo, da bi se dalo uvesti 
v premišljevanje lepote 
Kristusovega obličja in v izkustvo 
globine njegove ljubezni. V 
premišljevanju skrivnosti rožnega 
venca verujoči zajema polnost 
milosti, ki jih prejema tako rekoč 
iz rok Odrešenikove Matere". Vsi 
štirje deli rožnega venca imajo 
isto strukturo. Vsak del se začne z 
molitvijo Verujem,sledi Očenaš, 
tri Zdravamarije s prošnjami 
in Slava Očetu. V nadaljevanju 
sledi pet desetk: vsaka desetka se 
začne z Očenašem, sledi 10 
Zdravamarij s premišljevanjem 
ene od skrivnosti in nato Slava 
Očetu. Posamezni del rožnega 
venca se konča z zaključno 
molitvijo: "O Jezus, odpusti nam 
naše grehe, obvaruj nas večnega 
ognja, privedi v nebesa vse duše, 
posebno še tiste, ki so najbolj 
potrebne tvojega usmiljenja." 
 

Naša oznanila 

 Mesec oktober je mesec 
molitve rožnega venca.  Letos nas 
papež Frančišek še posebej vabi, 
da bi molili rožno venec za 
Cerkev. Vabljeni! 
 

 Za nami je romanje v 
Međugorje. Bilo je zelo lepo. 
Prihodnjo nedeljo bomo oznanili 
datum srečanja romarjev v 
eđugorje, ki bo v Šentilju. 
Vabljeni! 

 V soboto, 20. 10.2018, bo v 
centru Don Bosko v Mariboru 
srečanje ministrantov 
mariborske škofije (od 9.30 do 
15.30). Prijavite se danes. 

 

 21. oktobra 2018 v Katoliški 
Cerkvi obhajamo 92. svetovni 
misijonski dan – misijonsko 
nedeljo.  

 

Na ta dan, kakor prvi kristjani, 
slovenski katoličani poleg molitve 
prispevamo svoj konkretni dar za 
naše apostole v misijonih, za 
njihovo oznanjevanje evangelija v 
krajih, kjer Cerkev še ni navzoča 
ali še ni samostojna. Na 
misijonsko nedeljo po slovenskih 
župnijah poteka tradicionalna 
misijonska nabirka. Ta se 
solidarno porazdeli za potrebe 
oznanjevanja evangelija po vsem 
svetu, kar vključuje tudi človeški 
in kulturni napredek številnih 
ljudstev.  »Vsaka duhovna ali 
gmotna revščina je posledica 
zavračanja Boga,« pravi papež 
Frančišek in vse vernike, zlasti 
mlade, vabi, da »živimo z 
veseljem svojo odgovornost za 
svet«. To ni naloga samo 
misijonarjev, vsak izmed nas ima 
svoje poslanstvo in tudi 
misijonska nedelja je priložnost, 
da to poslanstvo ponovno 
odkrijemo in ga začnemo 
uresničevati.  V letu 2017 smo 
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slovenski katoličani ob misijonski 
nedelji darovali 248.606,66 evrov, 
ki so bili v celoti namenjeni 
delovanju misijonarjev za pomoč 
ljudem v najrevnejših predelih 
sveta. Tudi letos hvala za vaš 
velikodušni dar!  

 

 Nadškofijska Karitas Maribor 
kruh, ki ostane vsak dan na 
policah v trgovskih centrih v 
Mariboru, deli ljudem, ki 
potrebujejo pomoč. Zaradi velikih 
količin tega kruha, so se obrnili 
tudi na župnije in povabili, naj 
kruh po nedeljski sv. maši 
ponudimo, vsem, ki ste prišli k sv. 
maši. Vzemite ga in se tako 
skupaj vzgajajmo v spoštovanju 
do velike dobrine, ki je kruh tudi 
danes!  
  
 

Sv. maše pred nami 
 

 

 
 

28. NEDELJA MED LETOM, sklep 
tedna za življenje, 14.10., Kalist 
I., papež, mučenec;  
09.00 + Terezija Jevšenak  
    in + iz družine Jevšenak in Fras 
 
PONEDELJEK, 15.10.,  
Terezija Velika (Avilska),  
devica in cerkvena učiteljica;  
19.00 + Antonija Dretar (osmina) 
 
TOREK,16.10.,  
Hedvika, kneginja, redovnica;  
19.00 – za zdravje 

 
SREDA, 17.10.,  
Ignacij Antiohijski,  
škof in mučenec; 
19.00 – za družine v stiski 
 
ČETRTEK,18.10.,  
Luka, evangelist; 
19.00 + Henrik Bračko  
     in + sorodniki  
 
PETEK,19.10.,  
Pavel od križa, duhovnik;  
19.00 + Marija Kuzmič  
  (darovala gospa Robar Marica) 
 
SOBOTA, 20.10.,  
Rozalina, redovnica; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
 
29. NEDELJA MED LETOM 
MISIJONSKA, 21.10,  
Uršula, devica, mučenka ; 
09.00 + starši Marija in Jožef 
Kolenko in + sorodniki 
 
 
 

Izdajatelj 
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