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28. nedelja 
med letom

oznanilo
Toliko boš 

napredoval, 
kolikor strožji boš 

do samega sebe.
 Tomaž Kempčan

Mr 10,17–30 
»KAJ NAJ STORIM?« 
Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove be-
sede o poti popolnosti, ki naj jo izberemo, 
da se naše prijateljstvo z njim poglobi in 
utrdi. To, kar nam govori, moramo vzeti 
zares in po tem uravnavati svojo življen-
jsko pot. Iz življenja sv. Antona Puščavni-
ka je znano, da se je za to obliko hoje za 
Kristusom 
o d l o č i l 
prav ob 
poslušan-
ju da-
naš nj e g a 
evangeljskega odlomka. »Eno ti manjka: 
pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubo-
gim, in imel boš zaklad v nebesih; po-
tem pridi in hodi za menoj«! Bil je pre-
pričan, da so te besede namenjen prav 
njemu – in njihovo naročilo je nemu-
doma izpolnil. Podobno je ravnal sv. 
Frančišek Asiški: odrekel se je očetove-
mu bogastvu in se »zaročil« z uboštvom, 
da bi s svobodnim srcem služil Bogu.



Zgodba o bogatem mladeniču, 
ki je bil dober in iskren, vendar 
premalo velikodušen, nam hoče 
povedati, da naj svojega srca 
ne navezujemo na dobrine tega 
sveta. Te namreč pogosto teži-
jo našega duha, da se ne more 
dvigniti v višine Božjega sveta.
Smrtno nevarna bolezen ma-
terializma ne grozi samo boga-
tim, saj obstajajo tudi ubogi, ki 
se niso pripravljeni odreči svoji 
mali lastnini. Vsakdanje živl-
jenjske izkušnje povedo, koliko 
»greha« (zavisti, sovraštva, spo-
rov, tožb) povzroči pohlep po 
imetju! Kakor da bi mogli vse to 
odnesti s seboj čez prag smrti.
Razumno in modro je na začet-
ku vsakega dne, pa tudi večkrat 
čez dan, prositi Gospoda: »Do-
bri Učitelj, kaj naj storim?« Ne 
živimo od danes na jutri, ustvar-
jeni smo za večnost, ki jo bomo 
dosegli, če bomo nabirali »zak-
lade«, ki bodo šli z nami! Bodimo 
tudi mi kot mladenič pogumni 
in povprašajmo Gospoda, kaj 
nam je storiti? Pa ne ostanimo 
zgolj pri vprašanju, aktivno in de-
javno se na to odzovimo, da bodo 
naša dejanja privedla k rezultatu 
– večni sreči, polnosti življenja.

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)



NEDELJA, 10.10.2021
28. nedelja med letom
9.30 za + iz družine Hren

NEDELJA, 17.10.2021
29. nedelja med letom
9.30 za + Franca Madjar

SVETE MAŠE

KAKO DOBIJO 
LJUDJE KRILA
Obstajajo ljudje, ki nikoli ne dobijo 
besede priznanja, nikoli ne dobijo 
prijazne pohvale. Opravljajo na-
jbolj težavna dela in vsak jemlje to 
za samoumevno. V popolni tišini 
opravljajo tisoč majhnih stvari v 
hiši, v pisarni, v obratu. In tam ni nikogar, ki bi to videl.
Ampak ko enkrat delo ni opravljeno ali ko naredijo en napačen korak, 
takrat pa vidi to vsak. Preveč ljudi gre zato zgrbljenih v družbo, ki ne 
povpraša po pripravljenosti pomagati in dobroti, zanesljivosti in zves-
tobi. 
Zaželena so spričevala in nazivi, kompetenca in ambicioznost. Preveč 
ljudi se zaradi tega počuti izrabljene in odpisane. Nimajo več veselja do 
dela in tudi ne veselja do življenja. Pobiti ljudje ostanejo otopeli in ne 
vedo več, kako naprej. Dobiti morajo krila.
   Pohvala je kot vzmet.
   Od časa do časa kakšna pohvala, in ljudje že dobijo krila.

Vsaka beseda 
naj bo blagoslov, ki zida, 
nobena pa prekletstvo, 

ki podira.
(Franc Sodja)

Kako ravna kristjan z jezo?

Pavel pravi: 
»Jezite se, a nikar ne grešite! 
Sonce naj 
ne zaide nad vašo jezo« (Ef 4,26). 
Jeza je najprej le naravno čustvo, 
kot odgovor na zadano krivico. 
Če pa se iz jeze razvije sovraštvo 
in želimo bližnjemu zlo, nastane iz 
normalnega občutja težek prekršek 
proti ljubezni. Vsaka nekontroli-
rana jeza, predvsem v naklepan-
ju maščevanja, je uperjena proti 
miru in uniči »red in spokojnost«.   
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Ste se danes 
že nasmejali?

NEIZČRPNA JE TVOJA MODROST
Moj Bog,  
neizčrpna je tvoja modrost, 
nedoumljivi so tvoji sklepi, 
neizsledljiva so tvoja pota.
Kdo je namreč spoznal tvoje misli? 
Ali kdo ti je bil za svetovalca? 
Ali kdo ti je prej kaj dal, 
da bi mu moral dati povračilo? 
Kajti v tebi ima vse svoj začetek, 
po tebi vse živi 
in v tebi ima vse svoj cilj.
Vse, kar imam, imam od tebe.
Vse, kar sem, se zgodi po tebi.
Tebe želim hvaliti in slaviti 
zdaj in vekomaj! Amen. 

Če želite videti prijazni nasmeh 
svoje žene, jo peljite k fotografu.

Očka, kako veš da si pijan? Vidiš 
tista dva tipa pri mizi. Če bi bil pi-
jan, bi jih videl štiri. Očka, ampak 
tam je samo en človek.

Blondinka kupuje čevlje.
Ozki so in kakšen dan ali dva vas 
bodo gotovo tiščali, reče prodaja-
lec. Ah, nič hudega, jih bom obula 
šele naslednji teden.

Se srečata CD in gramofonska 
plošča. Pa vpraša CD gramofonsko 
ploščo: Kaj ti si še vedno na igli?

Nikoli ni treba gledati, 
od kod prihajajo križi: 

prihajajo od Boga. 
Vedno je Bog tiQsti, 

ki nam daje to sredstvo, 
da mu dokažemo svojo ljubezen.

(sv. Janez Vianney)

Moli zato, da zgradiš svojo srečo, 
in ne zato, 

da porušiš srečo drugih.
 (japonski pregovor)


