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32. nedelja med letom

oznanilo
Svetost 

je milost 
znati narediti 

najbolj preproste stvari 
v znamenju večnosti.

(Raoul Follereau)

NAPAKE SPROTI ODPRAVIMO, 
DA BOMO PRIPRAVLJENI           Mt 25,1–13
Mesec november (listopad), ko z dreves 
odpada listje, kar je viden znak umiranja v 
naravi, je posvečen misli na naše rajne, ki 
so tek svojega življenja že dokončali in so 
iz časa prestopili v večnost. Zanje ne vel-
jajo več omejenosti prostora in časa, ki 
oklepajo nas. Deležni so Božjega bivanja. 
Prava modrost 
življenja je v 
tem, da smo 
naravnani na 
dobro in da v 
dobrem tudi 
v z t r a j a m o . 
Zaradi naše omahljivosti to ni lahko. Pozablja-
mo, da je vsak dan, ki ga dočakamo, kakor 
Božja ponudba, da v sodelovanju z Bogom 
čas dneva napolnimo z deli dobrote, obzirno-
sti, plemenitosti in medsebojne pomoči.
Cerkev nas v teh novembrskih nedeljah, ko se 
izteka bogoslužno leto, hrani z Božjo besedo, 
ki govori o čuječnosti. Danes nam predstavi 
znano priliko o desetih devicah – družicah, 
ki jo je povedal Jezus v zadnjem tednu živl-
jenja, ko je govoril o svojem drugem prihodu. 
Podoba je vzeta iz svatovskih običajev, kakršni 



so vladali v tedanji Palestini. Zgodba 
nam hoče povedati dvoje: biti mora-
mo čuječi, budni in v svetilkah naših 
duš mora biti dovolj olja posvečujo-
če milosti in dobrih del. Kaj pomeni 
biti čuječ? Pomeni uravnavati smer 
svojega življenja po Jezusovi modro-
sti in ne po modrosti tega sveta. 
O svetem Dominiku Saviu, enem 
prvih učencev sv. Janeza Boska, ki 
je umrl že v deški dobi, je znano, da 
so ga nekoč med igro na dvorišču 
vprašali, kaj bi storil, če bi vedel, 
da bo čez eno uro umrl. Odgovo-
ril je: »Mirno bi se igral naprej!«
Tako vedro gledanje na konec živl-
jenja ni dano vsakomur. Potrebna je 
dolga vaja, h kateri nas navaja Božja 
modrost, zapisana v Svetem pismu: 
»Misli na poslednje reči in vekomaj 
ne boš grešil!« Pomembno je, da 
vsak večer, preden ležemo k počit-
ku, v duhu pregledamo dan, ki je 
za nami, in se vprašamo pred svo-
jo vestjo in pred Bogom: kar je bilo 
po naši krivdi zgrešeno, to iskreno 
obžalujemo, potem pa z Božjo po-
močjo sklenemo, da naslednji dan 
istih napak ne bomo ponavljali. 

Tisti čas je Jezus 
povedal svojim učencem 

tole priliko: 
»Nebeško kraljestvo 

bo podobno 
desetim devicam, 

ki so vzele svoje svetilke 
in šle ženinu naproti. 

Pet izmed njih 
je bilo nespametnih 
in pet preudarnih.

Nespametne so vzele 
svoje svetilke, 

niso pa s seboj vzele olja. 
Preudarne pa so s svetilkami vred 

vzele v posodicah olje. 
(Mt 25,1–4)

PEK
Nekoč je nekaj mož obiskalo samostan. 
Vprašali so opata, 
kdo je največji med brati.
»Mogoče brat Agaton, ki dela čudeže?«
»Brat Elij, ki je znan po svoji modrosti?«
In naštevali so imena 
vseh bratov v samostanu.
Opat je samo poslušal, nazadnje je spregovoril: »Enega niste imenovali. 
To je menih, ki opravlja delo peka. 
Vsak dan z veliko ljubeznijo speče kruh 
za samostansko družino pa tudi za uboge, 
ki potrkajo na samostanska vrata. Malokdo ga pozna, toda on je največji!«

ZAHVALNA
Ničesar nimam, Gospod, 
česar ne bi prejela 
kot dar iz Tvojih rok.
Naj bo zato moja molitev 
ena sama zahvala za prejete milosti.
     Ničesar nočem zadrževati zase. 
     Nisi me zato obdaril z dobrotami, 
     da jih bom skopuško 
     skrivala pred potrebnimi. 
     S svojim prizadevnim delom 
     moram množiti podarjeno 
     v deseteren sad, 
     sicer me boš, 
     leno služabnico, 
     trdno privil ob uri obračuna.
Ničesar ne obljubljam, Gospod,
pogostokrat sem namreč že ostala 
samo pri besedah. 
Pomagaj mi, prosim, 
narediti prvega
in vse naslednje korake 
k bolj ozaveščenemu bivanju.
B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe

Nočemo pa, bratje, 
da ne bi vi ničesar vedeli o tem, 
kako je s tistimi, ki so zaspali, 
tako da se ne boste vdajali žalosti 
kakor drugi, ki nimajo upanja. 
Če namreč verujemo, 
da je Jezus umrl in vstal, 
bo Bog tiste, 
ki so zaspali prek Jezusa, 
privedel skupaj z njim. 

(1 Tes 4,13-14)

Psalm 23, 1-5
GOSPOD je moj pastir,
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
  Mojo dušo poživlja,
  vodi me po pravih stezah
  zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil 
po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, 
ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, 
ti me tolažita.
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Ste se danes 
že nasmejali?

TO JE TISTI DRUGI
Gospod, to je tisti drugi,
s katerim se ne razumem.
Tvoj je, 
ti si ga ustvaril.
Četudi nisi hotel, 
si ga pustil takšnega, 
kot je sedaj.
Če ga ti prenašaš, moj Bog, 
ga bom tudi jaz prenašal in prenesel, 
kakor ti nosiš in prenašaš mene.  Amen.

CIGARETE – Zdravnik: »Slabo izgle-
date. Pred enim mesecem sem vam 
rekel, da pokadite samo pet cigaret na 
dan.« – Pacient: »Tega sem se držal, 
toda prej nisem nikoli kadil.«

JAJCA – Učiteljica: »Janezek, prosim, 
povej mi, zakaj kokoši nesejo jajca?« 
– Janezek: »Če bi jih metale, bi se vse 
razbile.«

DELO – Šef mi je naročil, da moram 
kljub delu od doma delati 100%. 
Naredil sem skrben načrt za delovni 
teden: ponedeljek 20%, torek 20%, 
sreda 20%, četrtek 20% in petek 20%.

LETA
Nekoč je neki častnik 
vprašal francoskega maršala: 
»Gospod maršal, imate že sive lase, 
a mi lahko poveste, koliko ste stari?« 
»Hm ... 40 ali morda  48 let,« 
je odgovoril maršal.
»Mar ne veste natančno, 
koliko let imate?« 
Maršal na to: 
»Glejte, jaz štejem svoj denar, 
svoje pse, svojo zlatnino 
in svoje prijatelje. 
Vse to lahko izgubim 
ali mi jih kdo vzame. 
Ne bojim pa se, 
da bi izgubil leta 
ali bi mi jih kdo vzel, 
zato jih ne štejem.«
Čas pa lahko zapravimo, 
če ga ne živimo dejavno.


