
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  10.oktobra do 17.oktobra 2021 
28.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
10.oktober  

   

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.30 

Č – † DANICA ZVER      
ŠP – † BOGOMIR ZANOŠKAR  
ŠT – † ZAJAMŠKOVI –p.d. Lipnikovi 
        † MATEJ TROP – 4.obl. in HELENA in FORTUNAT POPLAS - r 
D – † IVICA VOLIĆ 
L – † AMALIJA PŠENIČNIK in PAVLE ter LUDVIK TERTINEK 

O – † JOŽEF,ZOFIJA,BOJAN MATIJA ter ZDOVČEVI  /zahvalna nedelja/ 
 

Ponedeljek 
        11.oktober  

18.00
18.30 

L – † LEOPOLDINA HRIBERNIK in pri hiši pomrli 
D – † starši KORDEŽ in sinovi      

Torek 
12.oktober 

Maksimiljan, muč    

17.00 
17.00 
18.30 

Č – † FRANCKA in MAKS KOTNIK ter MAKSI KOTNIK  
Ema – PO NAMENU 
D – † ALOJZIJA in MIHAEL ŠKRATEK    

Sreda 
13.oktober  

7.00 
7.00   

Č – V DOBER NAMEN 
D – PO NAMENU 
9.30 - MB - Srečanje duhovniškega sveta MB nadškofije 

Četrtek 
14.oktober   

18.00
18.30 

Č – † MARIJA ROŠER   
D – † STANISLAV ŠKRATEK 

Petek 
15.oktober  

Terezija Velika, r 

10.00 
18.30 

Križ – † IDA in FRANC GROS – srečanje kmetic Koroške  
D – † CVETKA URŠNIK  
       † IVAN KOTNIK – 8.obl. 

Sobota 
16.oktober  

 Marjeta Alakok,r    

10.00
11.00 
18.30  

Maribor: začetek Sinode 
Č – za BLAGOSLOV DRUŽINE     
D – več. nedeljska maša: † JERNEJ KRAUP – 20.obl. in starši JAMNIK         

29.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

17.oktober  
   

8.00 
8.00 

 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 

Č – † TEREZIJA GABROVEC in ANDREJ ter IVANA MLAKAR       
ŠT – † BRANKO –obl., VIDA in MARTIN KRIVEC -r  
         † VIKTOR LEVOVNIK – 9.obl. 
ŠP – † MILKA VRHOVNIK – /krst Naj/  
D – † JANEZ RAMŠAK – 30.dan.  
L – † družina TIČLER in pri hiši pomrli  
O – †  PETER, TEREZIJA in KATARINA OKROGELNIK in umrli JAMNIKOVI 

DUHOVNA MISEL: Jezus 

je poklical bogatega mladeniča, ki se 
žal ni bil sposoben odreči bogastvu in 
iti za Jezusom. Jezus je ob njegovem 
primeru posvaril svoje učence pred 
nevarnostjo denarja, ki je kakor 
mamon.  

Denar in bogastvo ne smeta 
nikoli postati cilj in smisel našega 
življenja, ampak sta lahko samo 
sredstvo, ki nam pomaga, da 
dosežemo tisti zadnji cilj, za katerega 

je človek ustvarjen, namreč večno 
življenje. Pred več kot 800 leti je se je 
rodil Frančišek Asiški. Zelo dosledno 
je uresničil Jezusove besede, ki so 
zapisane v današnjem evangeliju: 
»Prodaj vse, kar imaš, daj denar 
ubogim, potem pridi in hodi za 
menoj!« (Mr, 10,21b) 
»Hoditi za Jezusom«! Kaj pomeni to 
za nas v današnjem času? 
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 Tedaj se je Jezus ozrl okrog  
in rekel svojim učencem:  
»Kako težko bodo tisti,  
ki imajo premoženje,  

prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se 
čudili njegovim besedam.  

In Jezus je  
vnovič spregovóril:  

»Otroci, kako težko je priti  
v Božje kraljestvo! Laže gre 
kamela skozi šivankino uho,  

kakor pride bogataš  
v Božje kraljestvo.«  

Ti pa so še bolj strmeli  
in govorili med seboj:  
»Kdo se potem more 

rešiti?« Jezus se je ozrl vanje 
in rekel:  

»Pri ljudeh je to nemogoče,  
ne pa pri Bogu,  
kajti pri Bogu  

je vse mogoče.« 

(Mr 10,23–29) 

 

NE ODVRNIMO SE  

OD ŽIVLJENJA 
 

Evangelist Marko pripoveduje 
zgodbo, v kateri mož in vpraša, kako 
lahko doseže večno življenje. Jezus 
mu svetuje zapovedi. Mož mu 
odgovori, da jih že vse izpolnjuje. 
Tega moža si predstavljam kot 
moškega v srednjih letih. Poskusil je  

 
pravilno živeti. Ni se ustalil le v 
zunanjem svetu, ampak tudi v svoji 
duhovnosti. Vse je poskusil storiti 
prav in izpolnjevati vse zapovedi. 
Toda v svojem srcu čuti, da še nekaj 
manjka. In Jezus se je ozrl nanj, »ga 
vzljubil in mu dejal: ›Eno ti manjka: 
pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, 
in imel boš zaklad v nebesih; nato 
pridi in hôdi za menoj!‹« (Mr 10,21). 
V tem človeku je Jezus začutil 
hrepenenje, da bi šel naprej, da se ne 

bi zadovoljil z zapovedmi, ki se jih je 
držal, saj je začutil, da mora v življenju 
obstajati še nekaj več. Od tega 
človeka Jezus pričakuje, da bo storil 
nekaj nenavadnega, da bo prodal vse 
svoje imetje in denar podaril 
revežem. To ni izziv, ki bi bil primeren 
za vsakega. Toda Jezus čuti, da bi ta 

   

   



radikalnost bila primerna naravi tega 
moža. To bi bila pot, preko katere bi  
njegovo življenje prinašalo sadove. 
Toda mož žalosten odide, ker ima 
veliko premoženje. Ne more pristati 
na Jezusovo besedo. V sebi ima 
impulz, da bi živel bolj radikalno in 
avtentično. Toda nima poguma, da bi 
sledil temu impulzu. Posledice so 
žalost in depresija. Včasih je depresija 
znak, da nismo sledili svojemu 
notranjemu impulzu. Ker zavračamo 
življenje, se naša duša upre z 
depresijo. Tako bi lahko bila depresija 
povabilo, naj si upamo živeti, 
namesto da bi dovolili, da nas plahi 
glasovi odvračajo od življenja.  

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja 

 

SLOMŠKOVA SVARILA 
Vsako razvedrilo preneha biti razvedrilo, ko 
postane strast, in noben način razvedrila ne 
postane lažje za človeka strast, kot je to igra, 
ki je lahko brezskrbnemu ključ v pekel, iz 
katerega odprtih dveri rine v ospredje 
množica gnusnih grehov in se polasti 
ubogega človeškega srca. Nevarna in ne 
brez greha postane igra, brž ko pri tem ne 
gre zgolj za zabavo ali prijetno razvedrilo, 
ampak za sebičnost.  
Nevarna in pregrešna je vsaka igra, pri kateri 
se vnameta zavist in škodoželjnost in pri 
kateri ne ohranimo svoje narave dalje v 
trdnem miru ali ne ostanemo več ravnodušni 
za izgubo in dobiček. Pogubna in kazniva je 
vsaka igra, ki nas odvrača od predpisane 
izpolnitve stanovske dolžnosti na določenih 
krajih, v predpisanem času, ali nam to celo 
prepreči in nas naredi nezveste našemu 
poklicu. In ravno to je pri igri za nas 
najnevarnejša čer. 

bl. Anton Martin Slomšek 

 

 

 
 

V Rimu se bo pričela Sinoda o 
sinodalnosti v katero bomo vključeni 
vsi verni. Ko vsi vstopamo v 
sinodalni proces radi  

molimo za uspeh sinode: 
 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko 
smo zbrani v Tvojem imenu.  
Samo ti nas vodi, bodi doma v 
naših srcih;  
pokaži nam pot, po kateri naj 
gremo, in kako naj hodimo po 
njej.  
 
Šibki smo in grešni; ne dopusti, 
da bi širili nered.  
Ne dopusti, da bi nas nevednost 
vodila po napačni poti  
ali da bi pristranskost vplivala 
na naša dejanja.  
Daj, da v Tebi najdemo svojo 
edinost, da bomo lahko skupaj 
hodili večnemu življenju naproti  
in se ne bomo oddaljili od poti 
resnice in od pravičnosti.  
 
Vse to Te prosimo, ki deluješ na 
vsakem kraju in v vsakem času, 
v občestvu z Očetom in Sinom 
na vekov veke. Amen. 

 
 
 
 
 



Pismo slovenskih škofov 

za konec epidemije in 

edinost v Cerkvi 
Dragi bratje in sestre, 

škofje vas vabimo, da se nam 

pridružite v molitvi in prošnji, da 

skupaj premagamo težko krizo 

epidemije in delitev med nami. Čas 

koronavirusne bolezni COVID-19 je 

čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da 

poglobimo svojo vero in zaupanje v 

Boga. Tako bomo iz krize izšli 

prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo 

naša občestva kraj živete vere.  

V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna 

Cerkev pričenja sinodalno pot 

preverjanja življenja po veri v 

Kristusa. Ta pot se najprej pričenja 

tako na ravni škofij kot tudi na ravni 

Cerkve v Sloveniji.  
Foto: Samo Skralovnik za SŠK  

Omenjena nedelja je priložnost, da po 

vseh naših občestvih namenimo 

skupno molitev za prenehanje 

epidemije v naši domovini in da 

začutimo, kako smo v tem času vsi 

ena družina, čeprav z različnimi 

mišljenji in prepričanji, ter skupaj 

poklicani, da pokažemo odgovornost 

in sodelovanje. 
Vaši škofje 

 

Uradni logotip škofovske sinode 

2021–2023 

 
 

Drage družine: Smo v oktobru, 

mesecu rožnega venca, zato vas 

vabim k molitvi vsaj ene desetke 

skupaj v vaši družini za 

različnepotrebe, gotovo najprej vaše 

družinske. Pridite –molimo! 

vic za konec 

POROKA– Mlada športnica se 

poroča. Župnik se približa 

elegantno oblečenemu moškemu 

pred cerkvijo in ga vpraša: »Vi ste 

pa najbrž ženin?« »Žal ne,« ta 

odgovori. »Izpadel sem že v 

predtekmovanju.«  

https://katoliska-cerkev.si/img/news/2021/10-oct/ff75b76c05742469c71ed76eb2fecc42589d89c8.jpg

