
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Evangelij današnje nedelje nam 
predstavi nenavaden, a zelo 
poučen prizor. Gre za zgodbo 
neuspelega »lobiranja«! Nekega 
dne pride k Jezusu mati dveh 
apostolov, Jakoba in Janeza, z 
gorečo prošnjo (pri evangelistu 
Marku prosita apostola sama, 
Matej pa navaja, da sta pred 
seboj poslala svojo mater).  
 
Prošnja je naslednja: »Ukaži, naj 
ta dva moja sinova sedita v 
tvojem kraljestvu, eden na tvoji 
desnici in eden na tvoji levici« 
(Mt 20,21). Ustvarilo se je 
prepričanje, da bodo Jezusa vsak 
čas prepoznali kot Mesija in 
razglasili za kralja, in ta mati bi 
rada zagotovila privilegirano 
mesto svojima dvema sinovoma. 
Vse to je zelo naravno in večno 
aktualno. Kot je naravna in 
aktualna reakcija drugih desetih 
apostolov, ki so se »začeli jeziti  

 

 

 

 

 

 
na Jakoba in Janeza«. Očitno so 
tudi oni ţeleli zasesti isti poloţaj. 
Na to legitimno »priporočilo« se 
Jezus odzove na zares 
presenetljiv način in koristno je, 
da ga poznamo, kajti problem 
priporočil je tudi danes aktualen. 
Predstavljajte si, da danes k 
nekemu političnemu veljaku pride 
človek, da bi dosegel določen 
poloţaj, recimo podsekretarja v 
vladi ali pa osebnega straţarja. 
Veljak mu našteje vse dolţnosti, 
ki so povezane s sluţbo, in 
tveganja, s katerimi se bo moral 
soočiti; potem pa ga vpraša: »Si 
pripravljen plačati to ceno?« 
Človek mu odgovori: »Sem.« In 
oni nadaljuje: »Dobro, ceno boš 
plačal, toda glede poloţaja: nanj 
kar pozabi; ni v moji moči, da ti 
ga zagotovim.« Jezus ju namreč 
vpraša: »Ali moreta piti kelih, ki 
ga jaz pijem?« In onadva, ne da bi 
prav pomislila, odgovorita: 
»Seveda ga moreva!« On pa 
sklene: »Kelih, ki ga jaz pijem, 
bosta pila, in s krstom, s katerim 
sem jaz krščen, bosta krščena; 
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dati, kdo bo sedèl na moji desnici 
ali levici, pa ni moja stvar, 
ampak bo dano tistim, ki jim je 
to pripravljeno.« Se je šalil? Jih 
je vlekel za nos? Nikakor, Jezus 
preprosto razodeva novo lestvico 
vrednot. Resnični privilegij, 
častno mesto v njegovem 
kraljestvu je nekaj drugega: z 
njim je potrebno deliti njegovo 
usodo in mu biti blizu, ko je na 
kriţu ( »piti kelih« ). Jezus je 
imel razlog, da je rekel onima 
dvema učencema: »Ne vesta, kaj 
prosita.« Če bi onadva in njuna 
mati vedeli, komu bo pripadala 
čast sedeti na njegovi desnici in 
levici »v njegovem kraljestvu« 
(namreč razbojnikoma, ki sta bila 
z njim kriţana), bi se zelo 
izogibali takšni prošnji. Zdaj pa 
prisluhnimo Jezusu, ki razlaga 
dvanajsterim apostolom (in 
seveda vsem nam), kaj je 
resnična veličina, po kateri mora 
hrepeneti njegov učenec: »Jezus 
jih je poklical k sebi in jim 
rekel: 'Veste, da tisti, ki veljajo 
za vladarje, gospodujejo nad 
narodi in da jim njihovi velikaši 
vladajo. Med vami pa naj ne bo 
tako, ampak kdor hoče postati 
velik med vami, naj bo vaš 
strežnik, in kdor hoče biti prvi 
med vami, naj bo vsem 
služabnik. Saj tudi Sin človekov 
ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi stregel in dal svoje 
življenje v odkupnino za 
mnoge.«                               R.C.                                                       

Molitev rožnega venca 

Pravijo, da se je molitev roţnega 
venca razvila kot nadomestilo za 
molitev 150 psalmov iz Svetega 
pisma, saj neuki ljudje niso znali 
brati. Molitev roţnega 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 papeţ Janez 
Pavel II. dodal še četrti -
 svetli del. "Krščansko ljudstvo se 
z roţnim vencem podaja v 
Marijino šolo, da bi se dalo uvesti 
v premišljevanje lepote 
Kristusovega obličja in v izkustvo 
globine njegove ljubezni. V 
premišljevanju skrivnosti roţnega 
venca verujoči zajema polnost 
milosti, ki jih prejema tako rekoč 
iz rok Odrešenikove Matere". Vsi 
štirje deli roţnega 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 roţnega 
venca se konča z zaključno 
molitvijo: "O Jezus, odpusti nam 
naše grehe, obvaruj nas večnega 
ognja, privedi v nebesa vse duše, 
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posebno še tiste, ki so najbolj 
potrebne tvojega usmiljenja." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila 

 Mesec oktober je mesec 
molitve roţnega venca.  Letos nas 
papeţ Frančišek še posebej vabi, 
da bi molili roţni venec za 
Cerkev.Vabljeni! 
 

 Kot smo oznanili, danes 
objavljamo datum, ko se bomo 
romarji, ki smo romali v 
MeĎugorje skupaj srečali v 
Šentilju. Datum našega srečanja 
je prihodnja nedelja 28.10.2018 
ob 16h v Šentilju. Srečanje bomo 
začeli v tamkajšnji ţupnijski 
cerkvi, nato bomo srečanje 
nadaljevali v ţupnijskem domu. 
Lepo bo, če boste romarji s seboj 
prinesli pecivo, da se bomo 

skupaj še malo poveselili.  
Dobrodošli! 
 

 Danes 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 ţupnijah 
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 papeţ Frančišek in 
vse vernike, zlasti mlade, vabi, da 
»ţivimo z veseljem svojo 
odgovornost za svet«. To ni 
naloga samo misijonarjev, vsak 
izmed nas ima svoje poslanstvo in 
tudi misijonska nedelja je 
priloţnost, da to poslanstvo 
ponovno odkrijemo in ga začnemo 
uresničevati.  V letu 2017 smo 
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!  



 Jutri, v ponedeljek pol ure 
pred večerno sv. mašo vabimo 
članice naše ţupnijske Karitas k 
molitvi roţnega venca. Vabljeni! 
  

 V sredo 24.10.2018 ob 18h  
vabimo na otvoritev fotografske 
razstave. V atriju ţupnijskega 
doma bo fotografska razstava 
gospe Anite Kirbiš z naslovom 
»Ţička kartuzija«.  Razstavo bo 
odprl častni občan Maribora g. 
Janez Karlin. Kulturni program: 
otroci KUD Nedeljska šola, Bojan 
Maroševič gledališki in filmski 
igralec. Po otvoritvi se bomo 
druţili ob čajih »Zeliščnega vrta 
pri Joţici« in nazdravili z vini 
Roţman.  
Sv. maša bo v sredo ob 9h 
dopoldan.  
Vabila v obliki zloţenk boste 
dobili pri izhodu. Zelo lepo bo, če 
se tega lepega kulturnega 
dogodka udeleţimo v čim večjem  
številu. Vabljeni! 
 
 

Sv. maše pred nami 
 

 

 
 

29. NEDELJA MED LETOM 
MISIJONSKA, 21.10,  
Uršula, devica, mučenka ; 
09.00 + starši Marija in Joţef 
Kolenko in + sorodniki 
 
PONEDELJEK, 22.10.,  
Janez Pavel II., papeţ;  
19.00 – v blagoslov 
 

TOREK,23.10.,  
Janez Kapistran, duhovnik;  
19.00 – v blagoslov 
 
SREDA, 24.10.,  
Anton Marija Claret,  
škof in redovni ustanovitelj; 

09.00 – v blagoslov 

 
ČETRTEK,25.10.,  
Krizant in Darija, mučenca; 
19.00 + Marija Kuzmič  
  (darovala gospa Robar Marica) 
 
PETEK,26.10.,  
Lucija in Marcijan, mučenca;  
19.00 – v blagoslov 
 
SOBOTA, 27.10.,  
Sabina Avilska, mučenka; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
30. NEDELJA MED LETOM, 
28.10., Simon in Juda Tadej, 
apostola;  
09.00 + iz druţine Pavlin 
 
 

Izdajatelj 
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