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32. nedelja 
med letom

oznanilo
...ena sveča lahko 

prežene temo,

en smeh lahko 
prežene malodušje,

eno upanje lahko 
dvigne našega duha,

en dotik lahko pokaže, 
da ti je mar...

Mr 12,38–44
KDO JE ZARES BOGAT?
Slovenski pregovor pravi: »Prej dobiš 
od mrtveca besedo kakor od bogatina 
dar.« Apostol Jakob v svojem pismu 
svari bogate ljudi, da jim bo bogastvo 
v veliko breme na dan sodbe, če ga ne 
bodo prav uporabljali, še bolj pa, če so 
ga nabrali po krivični poti. V Apos-
tolskih delih beremo, da so imeli v 
prvi krščanski skupnosti verniki vse 
skupno: bogati 
so prodajali svoje 
premoženje, de-
nar pa prinaša-
li apostolom, ki 
so od tega delili 
vsem, kolikor je 
kdo potreboval. 
Reveža ni bilo med njimi. In prav 
zaradi te dejavni ljubezni so jih po-
gani občudovali. Bolj ko se je Cerkev 
na zunaj širila in je raslo število njenih 
članov, težje je bilo uresničevati ta vzor 
skupnosti. Vedno pa je za Jezusove 



učence veljala zapoved dejavne 
ljubezni do bližnjega, brez kat-
ere je vse krščanstvo zgolj mrt-
va črka. Dandanes govorimo 
o treh bistvenih dejavnostih 
Cerkve: oznanjevanju verskih 
resnic in načel, posvečevan-
ju po zakramentih, ki jih je 
postavil Jezus, sad obojega 
pa je dejavna ljubezen, ki ji s 
tujo besedo pravimo karitas. 
Iz vsakdanjega življenja dobro 
vemo, da za uresničevanje do-
brodelnosti ni najpomembne-
je, da smo premožni, ampak da 
imamo čuteče srce. »Kdor ima 
ljubezen v svojem srcu, ima ved-
no nekaj, kar lahko da,« je dejal 
sv. Avguštin. Zgled take dobrote 
nam s prstom kaže Jezus v da-
našnjem evangeliju. Ko je bil s 
svojimi učenci v jeruzalemskem 
templju, jih je opozoril na dar 
uboge vdove, revne žene, ki je 
v tempeljsko zakladnico vrgla 
»samo« dva novčiča. »Resnično 

vam povem,« je dejal Jezus, »ta 
uboga vdova je vrgla več ko kot 
vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi 
so namreč vrgli od svojega preo-
bilja; ta pa je od svojega ubošt-
va dala vse, kar je imela, vse, kar 
potrebuje za svoje preživetje.«
Naj nam bo vzpodbuda pri 
našem odnosu do denarja slov-
enska duhovna pesem z naslo-
vom Dva novčiča, ki jo je zložil 
duhovnik Franc Juvan, v drugem 
delu pravi: »Zdaj pa se zamis-
limo, / koliko mi dajemo / za 
sestradane ljudi, / ki nimajo 
niti dveh novčičev. / Dostikrat 
zapravljamo, / a pri tem poza-
bljamo / na nesrečne množice, 
/ ki čakajo naša dva novčiča.«

Moj Bog, hvalim te ponižno,
za toplo sonce, hvala ti.
Za svežo vodo, hvala ti.
Za družino, starše in otroke, 
hvala ti.
Za našo zemljo 
in vse kar nam rodi, hvala ti.
Za kruh in vino, hvala ti.
Za obhajilo, v katerem stopaš 
v moje srce,  hvala ti.



Zahvalna nedelja 
21. november 2021
Lepo naprošeni, da prinesete 
prehranske artikle, ki jih bomo 
postavili pred oltar in po sveti maši 
odpeljali v samostan redovnih 
sester - te vsak dan pripravljajo 
obroke in hrane za brezdomce.

NEDELJA, 07.11.2021
32. nedelja med letom
9.30 za + Franca Madjar
  NEDELJA, 14.11.2021
  33. nedelja med letom
  8.00 za + Štefko Turk 
  9.30 za + Marijo, Maria 
         in Feliksa Vrabl
NEDELJA, 21.11.2021
Kristus kralj vesoljstva
8.00 za + iz družine Štesl 
9.30 v zahvalo sv. Jožefu 
za srečno pot
  NEDELJA, 28.11.2021
  1. adventna nedelja
  8.00 za + iz družine dr. Stanoje    
  Kostadinovića (Andrejin oče) 
  9.30 za + Hanzija Gabriela

SVETE MAŠESedél je nasproti zakladnici 
in gledal, kako množica 
meče denar vanjo. 
Mnogo bogatih je veliko vrglo. 
Prišla je tudi neka 
uboga vdova in 
je vrgla dva nôvčiča, 
to je en kvadrant. 
Tedaj je poklical k sebi 
svoje učence 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.«
                      (Mr 12,41–44)

Kadar smo potopljeni 
v trpljenje in žalost, 

moramo bolj kot kadarkoli 
verovati v sonce Božje ljubezni, 

ki želi predreti oblake 
in razpršiti meglo.

(Leon-Joseph Suenens)

Če vas Bog ne bi potreboval 
tam, kjer ste, 

vas ne bi postavil tja.
(Paul Claudel)
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Ste se danes 
že nasmejali?

ZAHVALNA NEDELJA
Pridelki narave niso samoumevni.
     Lahko bi bila polja brez semen, hranil in dežja. 
     Lahko bi bila tla peščena in nerodovitna.
Pa če ne bi rasle rože, drevesa, gozdovi?
 Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne bi imeli užitnih plodov?
  Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in rib?
   Kako bi se prehranjevali?
    Kaj bi jedli, da bi ostali pri življenju?
     S čim bi si potešili lakoto? Lakoto po hrani sveta.
Ko je Bog ustvaril človeka, je moral ustvariti naravo, ki ga živi.
Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo obnavlja, da daje svoj sad.
Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani množice.
     Bog navrže več, kakor more človek zaužiti.
     Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta.
A ljudje umirajo od lakote, 
ker so na svetu mogočneži, 
ki si prilaščajo darove narave na račun drugih.
   Ker ne ravnajo po Božjem zgledu, 
   ampak ropajo, plenijo, požigajo
   in dopuščajo, da so bratje in sestre ranjeni v dostojanstvu,
   ko si pridobivajo dobrine zemlje.
Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote.
Pomagajmo po svojih močeh, da je ne bi trpeli ljudje našega veka.

Mož potrpežljivo čaka ženo, ki 
se napravlja za v gledališče. Ko 
žena konča, mu reče: »Pa men-
da ne boš šel tak v gledališče. 
Zakaj se nisi obril?«
»Obril sem se, ko si se ti začela 
napravljati!«

Naredi tisto, kar čutiš, 
da je prav. 

Ravno tako boš kritiziran. 
Eleonor Roosevelt


