
Veliko nam 
govorijo o vzgoji. 

Toda čudovit, svet spomin, 
hranjen iz mladosti, 
je najlepša vzgoja. 

Če človek 
odnese iz življenja 

mnogo takih spominov, 
je miren za vse življenje; 

ta spomin 
ga bo morda zadržal 
pred velikim zlom.
(Fjodor Mihajlovič 

Dostojevski)
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31. nedelja 
med letom

oznanilo
Iz svetega evangelija 
     po Luku (Lk 12,8-12)
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
»Vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo 
tudi Sin človekov priznal pred Božjimi ange-
li; kdor me pa zataji pred ljudmi, bo zatajen 
pred Božjimi angeli. Vsakemu, kdor poreče 
besedo zoper 
Sina človekovega, 
se bo odpustilo; 
kdor pa izreče 
kletev zoper 
Svetega Duha, se 
mu ne bo odpus-
tilo. Kadar vas 
bodo pa vlačili v 
shodnice, pred 
urade in pred 
oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagov-
arjali ali kaj bi rekli. Sveti Duh vas bo namreč 
poučil v tisti uri, kaj je treba reči.«

Aleluja. Kristusova 
beseda naj v obilju 
prebiva med vami; 
zahvaljujte se Bogu 
in Očetu po Kristusu. 
Aleluja.



OZNANILA»Svojemu Sinu si dal vso oblast.« 
Ps 8,2-3.4-5.6-7
Kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji,
povzdignil si svoje veličastvo nad nebesa!
Iz ust otrok in dojencev ti gre hvala
navkljub tvojim nasprotnikom.

Kadar gledam tvoje nebo,
mesec in zvezde, ki si jih naredil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?

In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse si podvrgel njegovim nogam.

1. Kostanjev piknik
datum: 10. november 2018
ura: 15.00 (začetek)
prispevek: 8€ (kostanji, mošt)
Lepo prosim za prijavo. Hvala!
Pridite in 
še koga 
povabite – 
bomo kaj 
dobrega 
pojedli in 
popili, pok-
lepetali, zapeli…
2. V soboto, 10. novembra 2018, bomo  
imeli Bolšji sejem - Flohmarkt. Če 
imate doma kakšne stvari, ki bi jih la-
hko prinesli v ta namen, lepo naproše-
ni, da to storite čim prej. Iskrena hvala.

3. Zahvalna nedelja - 11. novem-
ber 2016. Prosim, da vsak po svojih 
močeh prinesete prehranske artikle, 
ki jih bomo postavili pred oltar in po 
sveti maši odpeljali v samostan re-
dovnih sester,  ki vsak dan pripravl-
jajo obroke in hrane za brezdomce.

Ljubim te, Gospod, moja moč,
Gospod, moja skala,
moj grad, moj osvoboditelj,
moj Bog, kamor se zatekam.
                                           Ps 18, 2–4
Polna soba igrač, oblačilca iz najbol-
jših kolekcij otroške mode, šolska 
torba ugledne znamke, računalnik 
za igrice, skuter pri štirinajstih, mo-
tor pri šestnajstih, avto pri komaj 
dopolnjenih osemnajstih letih.
Hiša lepa in pospravljena, delov-
no mesto zagotovljeno, računalnik 
za lažje delo, mobilni telefon, nez-
godno zavarovanje, 
polica življenjskega 
zavarovanja, trije tele-
vizorji, omara, polna 
oblek, čevlji za vsak 
letni čas, hiter avto z 
zračno blazino, an-

tiblokirnim sistemom in pogonom 
na vsa štiri kolesa, brezstične 
kreditne kartice,  pokojnina ...
Še nikoli nismo imeli na razpo-
lago toliko stvari kakor danes. 
In na drugi strani - še nikoli nista 
negotovost in depresija povzročali 
takšnih tragedij kakor danes. Še ni-
koli tako kot danes, če izvzamemo 
nekatere oblike ekscentričnosti, kot 
so moški uhan, nenavadne pričeske, 
silikonske ženske prsi ..., ljudem ni 
manjkalo izvirnosti in sposobnosti 
za sprejemanje odločitev proti toku.

Kajti vse, kar ni postavl-
jeno na »skalo«, jemlje 
veselje in pogum za svo-
bodo zaradi strahu, da 
bi se znašli brez vsega.
Ljubim te, Gospod, moja 
skala, moja svoboda. 

 Umreti grehu in živeti v Kristusu

1 Kaj bomo torej rekli? Naj vztraja-
mo v grehu, da se pomnoži milost? 2 
Nikakor ne. Le kako bomo mi, ki smo 
odmrli grehu, mogli še živeti v njem? 
3 Ali mar ne veste, da smo bili vsi, 
ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, 
krščeni v njegovo smrt? 4 S krstom 
smo bili torej skupaj z njim poko-
pani v smrt, da bi prav tako, kakor je 
Kristus v moči Očetovega veličastva 
vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot 
novosti življenja. 5 Če smo namreč z 
njim zraščeni v podobnosti njegove 
smrti, bomo tudi v podobnosti njego-
vega vstajenja. 6 Vemo, da je bil naš 
stari človek križan z njim vred, da bi 
bilo telo greha uničeno in da bi mi 
več ne hlapčevali grehu. 7 Kajti kdor 
je umrl, je opravičen greha. 8 Če pa 
smo s Kristusom umrli, verujemo, da 
bomo z njim tudi živeli, 9 saj vemo, 
da Kristus, potem ko je bil obujen od 
mrtvih, več ne umre; smrt nad njim 
nima več oblasti. 10 Kajti kar je um-
rlo, je umrlo zaradi greha enkrat za 
vselej, kar pa živi, živi Bogu. 11 Tako 
tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a 
da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.
12 Zato naj v vašem umrljivem telesu 
ne kraljuje greh, tako da bi se vdajali 
njegovim poželenjem. 13 Ne izroča-
jte svojih udov grehu, da bi ti postali 
orodje
krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu 
kot ljudje, ki so prešli od smrti v živl-
jenje, svoje ude pa izročite Bogu, da 
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Ste se danes 
že nasmejali?

»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.« (Ps 90,12)
Tatvine, ugrabitve, umori,
neizmerna bogatija,
milijarde in milijarde, skrite v domačih in tujih bankah.
Gospod, zakaj, če pa moramo umreti?
Od kod ta iluzija, da bomo živeli tri tisoč let in morda še več?
Saj vendar vsak dan vidimo, da umirajo naši sorodniki in prijatelji.
Saj vendar zelo dobro vemo, da smrt ne prizanese nikomur 
in da nihče ne more odnesti s seboj tega, kar ima.
Dnevi, izgubljeni za prazen nič, 
ure, zapravljene v naveličanosti,
ozki in banalni interesi, skrbi in boj za stvari brez prihodnosti.
Nauči nas, Gospod, šteti naše dni.
Pomagaj nam premagati iluzijo,
da bomo živeli tri tisoč let in morda še več.
In bomo modri.
In bomo dobri.
In bomo neobremenjeni.
Tako bomo živeli večno.

Kako Kitajci rečejo najbolj bogatemu 
Kitajcu? »Ši-ling«

»Zakaj si tvojega soseda pozdravil z 
„dober večer“? Saj je šele jutro?«
»Ker se mi stemni pred očmi, ko ga 
vidim ...« 

Kdo so lovci? Oboroženi moški, ki 
skozi gozd gredo v gostilno.

»Kaj ti je podaril oče za tvoj rojstni 
dan?« »Žogo.« »Pa lansko leto?«
»Žogo.« »Zakaj? Ali je tvoj oče no-
gometaš?« »Ne, steklar.«

Za svetost niso potrebna 
izredna junaštva, 

nikakršno nenavadno obnašanje, 
še manj smrtno resen obraz. 

Bog v srcu in Bog pred očmi – 
v tem obstaja 

ključ do svetosti.
(bl. Rupert Mayer)


