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29. nedelja med letom, misijonska nedelja 

Gospodov dan z Besedo: 29. nedelja med letom 

Iz 53, 10-11; Heb 4, 14-16; Mr 10, 35-45 

 1. O zasvojenosti, ki nikakor ni nov problem, ampak danes le v drugačnih oblikah, 
slišimo in beremo vsak dan: mamila, alkohol in še kaj. Največkrat pri tem ne pomislimo 
na stvar, ki lahko zasvoji bolj, kot karkoli drugega: oblast. Ne gre le za politike in državne 
voditelje, ampak za slehernega človeka. Mar ni globoko v človeku stalna težnja: imeti 
prvo besedo, ukazovati, odločati. To se vleče od otroških let do pozne starosti, to 
prepleta in opredeljuje naše medsebojne odnose. Občutljivi smo na zlorabe oblasti, pa 
morda pri tem pozabljamo, kako smo takim zlorabam podvrženi tudi sami. 

2. Predlog Jakoba in Janeza Gospod izkoristi, da pove svoje misli o tej zadevi: - daj, da 
bova sedela v tvoji slavi, na tvoji desnici in tvoji levici sproži plaz zavisti in ugovorov, 
apostoli, "zreli" možje se pričkajo kot otroci, smešni so – Jezus pa se ne smeje: toliko jim 
je že povedal, pa kot da nočejo razumeti; 

- spet jim dopoveduje: kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vsem služabnik, v njegovem 
kraljestvu oblast ni gospodovanje, je predvsem služenje drugim, je delo za dobro ljudi, je 
zelo zahtevna odgovornost, ki je v konkretnem čutu za vsakega človeka vedno znova 
postavljena na tehtnico; 

- sam je dal zgled: prišel je, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge –  
drugačen od oblastnikov, ki se obdajajo s privilegiji, služijo svojemu žepu in udobju, ki 
jih ne zanimajo ljudje, nad katerimi vladajo – bolj kot besede njegov zgled zahteva 
drugačno ravnanje, ki ni drugemu v breme, ki  ustvarja ne zgolj znosno ampak prijetno 
sobivanje med ljudmi. 

3. Če se resneje ustavimo pri mislih evangelija, začutimo, da je vprašanje oblasti naša 
osebna zadeva, ki vedno znova vrta z vprašanjem, kako ravnamo z ljudmi okoli sebe: 

- ali se ne dogaja prepogosto, da za stopnjo višji položaj v službi človeka zapelje, da je do 
drugih vzvišen, brezobziren, jih ponižuje, ima nad njimi "oblast"; 

- ali ni najvplivnejši politični, gospodarski, katerikoli veljak, človek oblasti, do svojih 
podrejenih bolj spoštljiv, kot v zakonu mož do žene ali žena do moža; 

- ali smo pripravljeni sprejeti kritiko, ali nam je morda že prizanesljivo opozorilo razlog 
za užaljenost, ko začnemo kričati ali pa se zapremo vase? 

4. Vsak od nas ima svoja "vplivna" področja, vsak dan ima priložnost za uresničevanje 
besede: bodite služabniki, kot sošolci, kot predstojniki, kot sodelavci, kot zakonci, 
priložnosti delati drugemu dobro, ne manjka. 

 Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

MISIJONSKA NEDELJA, 21. oktober: Danes je praznik zahvale in hvaležnosti 
za delovanje in poslanstvo misijonarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov 
doma in po svetu. Nabirka je za pomoč misijonskim deželam. 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV bo v torek, 23. oktobra ob 19. uri.        
Starši, lepo vabljeni! 

DUH ASSISIJA  - MOLITEV ZA MIR, 27. oktober: Duh Assisija je gibanje, ki se 
je začelo z molitvijo za mir 27. oktobra 1986, ko je papež Janez Pavel II. povabil 
predstavnike vseh verstev in cerkva v Frančiškovo rojstno mesto Assisi in tam 
molil za mir. Vabljeni k molitvi za mir ob 17. uri in sveti maši ob 18. uri. 

Prag večnosti sta prestopila 
Milan Preložnik (Pečovnik 67) in Rozalija Pesjak (Partizanska 16).  

Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. oktober 
29. nedelja med letom 
- misijonska nedelja 
Uršula, devica, muč. 

   800    † Alojz Zakelšek 
  930    †† Marjan in Ivan Palir ter druž. Kumer 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030   Tre.:  †† Ivan in Fanika Hadolin ter stari starši 

PONEDELJEK, 22. oktober 
Marija Soloma, svetopis. žena 

800  v čast Mariji in sv. Roku za zdravje Marije Romih 

1800   † Stane Mori 

TOREK 23. oktober 
Janez Kapistran, duh. 

    800   v zahvalo in slavo Rožnovenski Mariji 
1800  †† Blaž in Amalija Čater ter Magda Kunštek 

SREDA, 24. oktober 
Anton Marija Claret, škof 

800  v čast Sv. Družini in Mariji za zdravje Marije Romih 

1800   za rodovne korenine 

ČETRTEK, 25. oktober 
Tadej (Dejan), škof 

   800    † Ferdo Žerdoner (obl.) 
1800  †† Frančiška in Maks Guček, Franc Romih  
------------in Vitko Zupanc 

PETEK, 26. oktober 
Lucijan in Marcijan, muč. 

    800   †† Kragolnik in Jezernik 
1800   † Maks Tušak 

SOBOTA, 27. oktober 
Sabina Avilska, mučenka 

  800    † Rozalija Pesjak (pog.) 
1800  † Marjeta Cerjan 

NEDELJA, 28. oktober 

30. nedelja med letom 

Simon in Juda Tadej, apostola 

   800    †† Leopoldina in Jože Srebotnjak 
  930    † Toni Slamnik 
1800  † Stanislav Svenšek 
1030   Tremarje:  † Kristjan Tamše 
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