
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Današnjo nedeljo lahko 
imenujemo »nedelja vdov«. V 
prvem berilu beremo zgodbo o 
vdovi iz Sarepte, ki se je odrekla 
vsemu, kar je imela (prgišče 
moke in nekaj kapljic olja), da bi 
pripravila hrano za preroka Elija. 
Tudi v evangeljskem odlomku je 
osrednja osebnost vdova. Ko je 
Jezus nekega dne stal pred 
tempeljsko zakladnico, je 
opazoval ljudi, ki so dajali 
miloščino. Zagledal je neko ubogo 
vdovo, ki je šla mimo in je vrgla v 
zakladnico vse, kar je imela: dva 
novčiča, to je en kvadrant. Potem 
pa se je obrnil k učencem in jim 
rekel:  
 
»Resnično, povem vam: Ta uboga 
vdova je vrgla več kot vsi, ki so 
metali v zakladnico. Vsi so 
namreč vrgli od svojega 
preobilja, ta pa je dala od 
svojega uboštva vse, kar je imela, 
vse, kar potrebuje za življenje.« 

 

 

 

 

 

 
S to pohvalo vdove je Jezus hotel 
poučiti učence, da Bog presoja 
drugače kakor ljudje. On ceni dar 
malih, tistih, ki se pred drugimi 
ne morejo izkazati niti takrat, ko 
dajejo miloščino, ker nimajo 
drugega kot le nekaj drobiţa, ki 
ga lahko podarijo. Pri vdovi Jezus 
opozori tudi na njeno izjemno 
zaupanje v Boga, ki jo nagiba, da 
podari vse, ne da bi jo skrbelo za 
jutri. To je dobra priloţnost, da 
posvetimo naše razmišljanje 
današnjim vdovam in seveda tudi 
vdovcem.  

Če Sveto pismo govori tako 
pogosto o vdovah in nikoli o 
vdovcih (v nekaterih starih jezikih 
namreč sploh nimajo moške 
oblike za vdovo), je to zato, ker 
je bila v starih druţbah ţenska, ki 
je ostala sama, v veliko teţjem 
poloţaju od moškega, ki je ostal 
sam. Ţena je preko moţa našla 
svoje mesto v druţbi, zato je 
izguba moţa pomenila izgubo 
vseh pravic in vse podpore. Danes 
med moškim in ţensko ni več 
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velike razlike; pravijo celo, da se 
ţenska, ki ostane sama, običajno 
laţje znajde kot moški v enakem 
poloţaju. Vdova v Stari zavezi 
skupaj s siroto in tujcem 
predstavlja tiste ljudi, ki 
simbolizirajo revščino, 
osamljenost in potrebo, prav 
zaradi tega so ti ljudje Bogu 
najdraţji, saj Bog samega sebe 
opiše kot »Oče sirotam in 
pokrovitelj vdovam« (Ps 68,6).  

Sveto pismo pozna zelo lepe 
zglede vdov, med katerimi je 
Judita, ki je bila velika molivka in 
zelo skromna in ki se v določenih 
okoliščinah neustrašeno in 
junaško bori za rešitev svojega 
ljudstva. Jezus izkazuje vdovam 
posebno naklonjenost, kakor 
seveda tudi vsem tistim, ko so bili 
v druţbi najšibkejši. Vdovi iz 
Naima obudi sina, vdovo predstavi 
kot vzor vztrajne molitve, v 
današnjem evangeliju razkrinka 
pismouke, »ki vdovam poţirajo 
hiše«. V apostolski Cerkvi za 
vdove veljajo posebno ugodna 
merila (prim. 1 Tim 5,3–16), 
vdove opravljajo posebne naloge, 
ki so v podporo duhovščini in v 
sluţbi reveţem. Vdove tudi danes 
veliko sodelujejo v številnih 
socialnih in dobrodelnih 
dejavnostih. Ob tej priloţnosti bi 
rad opozoril na temo, ki ne 
zanima ţivo le vdov in vdovcev, 
ampak tudi vse poročene, in ki je 
še posebej aktualna ta mesec, ko 

se spominjamo rajnih. Ali smrt 
enega od zakoncev, ki pomeni 
pravni konec 
neke zakonske skupnosti, pomeni 
tudi popoln konec sleherne 
povezanosti? Ali v nebesih ostane 
še kaj od te vezi, ki je tako tesno 
zdruţila moškega in ţensko na 
zemlji, ali pa bo ob prehodu čez 
prag večnega ţivljenja vse 
pozabljeno?  

Nekega dne je nekaj saducejev 
predstavilo Jezusu skrajni primer 
neke ţene, ki je bila zaporedno 
ţena sedmim bratom; vprašali so 
ga, čigava bo ţena po vstajenju 
mrtvih. Jezus jim je odgovoril: 
»Ko bodo namreč vstali od 
mrtvih, se ne bodo ne ţenili in ne 
moţile, ampak bodo kakor angeli 
v nebesih« (Mr 12,25). 

 

 Svetnica tedna  

 
Zgodba njenega življenja se bere 
kakor napet pustolovski roman, 
saj je morala v svojem kratkem 
življenju marsikaj prestati, še 
največ zasmehovanja, 
poniževanja in celo pregnanstvo.  
 
Največja pustolovščina pa je bilo 
prav gotovo njeno bogoljubno 
življenje 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 moževi smrti 
in preganjanju se je odrekla 
blišču in živela skrajno siromašno 
življenje. Že dan po pogrebu (19. 
novembra 1231) so se začeli na 
njenem grobu dogajati čudeži, 
zato jo je papež komaj štiri leta 
po smrti razglasil za svetnico.  
 
»Ljuba gospa, nikar mi ne 
zamerite. Glejte, tu pred menoj 
stoji usmiljeni, sladki in 
ljubeznivi Zveličar z bodečim 
trnjem kronan. Moja krona bi ga 
zasmehovala, če bi mu tako 
ošabna z biseri, zlatom in dragimi 
kamni stala pred njim.« (tašči, ki 
jo sili, da v cerkvi nosi krono) 
 
»O, Gospod, ne morem se ti 
dovolj zahvaliti, ker mi dopuščaš 
te uboge ljudi, tvoje najljubše 
prijatelje, sprejemati in 
oskrbovati.« 
»Vse mi je vzeto, ne preostane mi 
nič drugega kakor molitev v 
Bogu.« 
 
»Vse, kar imam, je že dolgo 
lastnina ubogih. Razdelite torej, 
kar še ostane, mednje, razen 
moje slabe halje, v kateri me 
pokopljite. Oporoke ne delam, 
ker nimam drugega dediča kakor 
Kristusa.« 

1. Potrpeţljivo in v prostovoljnem 

uboštvu prenašaj zaničevanje 

drugih. 

2. Poniţnost naj ti bo posebej pri 

srcu. 

3. Ne išči človeške tolaţbe in 

mesenih strasti. 

4. Bodi usmiljena do bliţnjega. 

5. Zahvaljuj se Bogu, da te je s 

svojo smrtjo rešil pekla in večne 

smrti. 

6. Ker je Bog veliko zate pretrpel, 

tudi ti potrpeţljivo nosi svoj kriţ. 

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 

boţjih rok ter si prizadevaj, da 

boš mogla biti z njim večno 

zdruţena. 

10. Kar ţeliš, da bi ljudje tebi 

storili, tudi ti drugim stori. 

11. Vedno se spominjaj, kako 

kratko je človeško ţivljenje in da 

umirajo tako mladi kakor stari. 

Zato vedno hrepeni po nebeškem 

ţivljenju.  

12. Vseskozi obţaluj 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 organizaciji Kolpingove 
druţine Šentilj v Slovenskih 
goricah Vabimo na romanje v 
Salzburg ob 200 letnici znane 
pesmi Sveta noč, ki bo 
15.12.2018. Odhod avtobusa bo 
ob 5.45 iz Košakov – ţupnijsko 
parkirišče. Prispevek za prevoz je 
35 eur, kosilo je v lastni reţiji in 
ni všteto v ceno.  Ogledali si 
bomo Salzburg, stolnico, poslušali 
petje različnih slovenskih otroških 
in odraslih pevskih zborov, imeli 
bomo slovensko sv. mašo. Obiskali 
bomo tudi cerkvico Oberndorf pri 
Salzburgu, kjer je bila leta 1818 
prvič zapeta pesem Sveta 
noč.    Čim prej se prijavite v 
ţupnijskem domu.  
 

 V sredo 28.11.2018 je v 
sklopu tedna Karitas v Celju 
tradicionalni koncert Klic 
dobrote. Skupaj s šentiljsko 
ţupnijo organiziramo avtobusni 
prevoz na ta lep dogodek -  če bo 
le dovolj prijav. Cena prevoza je 
10 eur, čim prej se prijavite v 
ţupnišču.   

 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

32. NEDELJA MED LETOM, 
11.11., Martin iz Toursa, škof;  
09.00 + Soko Stanislav, starši 
Matičič, brat Joţe in Tone, 
Helena in ostalo sorodstvo 

PONEDELJEK, 12.11.,  
Jozafat Kunčevič,  
škof in mučenec;  
19.00 – po namenu (A.H.) 
 
TOREK,13.11.,  
Stanislav Kostka, redovnik;  
19.00 – po namenu (J.P.M.) 
 
SREDA,14.11.,  
Lovrenc Irski, škof; 

9.00 – po namenu (T.K.) 

 
ČETRTEK,15.11.,  
Albert Veliki,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Veljko Delič (1. obl.)  
   
PETEK,16.11.,  
Marjeta Škotska, kraljica;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
SOBOTA, 17.11.,  
Elizabeta Ogrska, redovnica; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 – po namenu (M.Š.) 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 
18.11, Posvetitev bazilik sv. 
Petra in Pavla; 
09.00 + Sonja Krumpačnik 
 

 

 Izdajatelj 
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