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30. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 30. nedelja med letom 

Jer 31, 7-9; Heb 5, 1-6; Mr 10, 46-52 

1. Če se verni ljudje zazremo v svojo vernost, lahko kaj hitro opažamo, kako 
različno mesto in pomen odmerjamo Bogu v svoji vsakdanjosti. Nekaterim je 
Bog neko neskončno oddaljeno bitje, ki je previsoko nad ljudmi, da bi se lahko 
ukvarjalo s posameznim človekom, nekateri strnejo svojo misel o Bogu le na 
tisto ugotovitev, da "nekaj je nad nami", nekaterim pa je Bog bitje, ki se v svoji 
neskončnosti sklanja čisto do človeka, mu je prijatelj, s katerim se da zaupno 
pogovarjati in se nanj utemeljeno lahko tudi računa. 
2. Na tisto pozornost, ki jo Bog namenja slehernemu človeku, ki jo izraža v čuteči 
skrbi za človeka, želi opozoriti današnja Beseda: 
- prerok vabi ljudstvo, ki se vrača iz sužnosti: vriskajte, Gospod je rešil svoje 
ljudstvo, ter strnjeno in neposredno utemeljuje božjo skrb za človeka - Bog je 
vendar Izraelov oče, skrbi za ljudstvo tako ljubeznivo, kot oče za otroka; 
- še bolj neposreden je evangelij, ki se ne ustavi pri skrbi Boga za ljudstvo, 
ampak seže prav do posameznika, ki je v stiski - ko je Gospod slišal slepega, da 
vpije, je obstal – vpitje, prošnja za pomoč ga ni motila, kot spremljevalce, saj je 
prišel, da bi stregel, kot da hoče dopovedati: kličite k Bogu v svojih stiskah, Bog 
ima pozorno uho za človekovo trpljenje; 
- naprej slišimo njegovo besedo pokličite ga – dotlej je ta človek bil le eden od 
mnogih "primerov" (kot pogosto slišimo za takega ali drugačnega bolnika), 
morda pozabljen, odpisan – ta beseda želi dopovedati, da Bogu nihče ni neznan, 
pozabljen, odpisan, prav tako nam želi reči, kako prav je, da kličemo k Bogu, ga 
prosimo, saj je spodbujal: prosite in se vam bo dalo; 
- slepemu Bartimeju se očitno ni vrnil le telesni vid, ampak je spregledal, da je 
Jezus tisti, ki mu kaže prisluhniti, ki se kaže po njem ravnati, ga sprejeti za 
vodnika v življenju: šel je po poti za njim – podoba njegovega življenja postaja 
jasnejša, ni več tipanje, ampak sproščena hoja v zavesti, da je pred njim Gospod, 
ni več životarjenje človeka, ki ga tlači moreč občutek odrinjenosti in breme, ki 
vrta v duši, ampak življenje osvobojenega, sproščenega človeka. 
3. Evangeljska pripoved ni le zgodba iz časa davne preteklosti,  gre za to, da bi 
tudi mi postajali vse bolj pozorni na vse, na kar nas Gospod s svojo besedo in 
svojim dejanji usmerja in opozarja, da bi se zavedali, da je z nami, da se nikoli ne 
bi zaprli v malodušje ali občutje brezizhodnosti, da nikoli ne bi zgubljali 

zaupanja, da nas Bog naš Oče ljubeznivo spremlja. Ta zavest naj bi vedno bila 
temelj našega upanja in našega veselja, ki se ne izraža v poskočnicah, ampak v 
umirjenem in vedrem soočanju z vsakdanjostjo. 

Praznik vseh svetnikov  

Raz 7, 2-4. 9-14; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a 

1. Kadar pride beseda na svetnike, imamo navadno pred seboj podobe, kot jih 
vidimo na oltarnih in drugih slikah, kjer se zvrste liki od možatega Slomška do 
takih, ki jih je domišljija umetnika čudno pobarvala in morda preveč oddaljila od 
resničnosti. Poglejmo nekatere njihove značilnosti od blizu: 
- svetniki so ljudje in ne nekakšna čudežna ali nenaravna bitja - niso sladko 
trpeči, kot so jih kasneje naslikali - so ljudje, ki se niso delali svetnike in bi se  
smejali, če bi jim kdo rekel, da so ljudje brez napak; 
- so ljudje, ki so verovali, da je ljubezen večja kot vse druge zapovedi – raje so 
klečali pred Bogom, kot da bi poklekovali pred ljudmi; 
- upoštevali so, da jih ima Bog kljub njihovim napakam rad, da jim ponuja 
pomoč, da v navezi z njim marsikaj premorejo; 
- med svetniki so stari in mladi, vseh mogočih poklicev, poročeni in samski, 
preprosti in učeni, zelo različni, ki jih pa eno povezuje: Boga so vzeli zares! 
2. Božja beseda danes spregovori nekaj značilnih besed o njih: 
- apostol v Razodetju zazre množico tistih, ki so že izpolnili namen svojega 
bivanja na zemlji: videl sem veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh 
mogočih poklicev in stanov in družbenih in kulturnih okolij; 
- Janez poudarja, da gre za ljudi, ki so upoštevali, da z božjo pomočjo iz sebe 
lahko nekaj naredijo: vsakdo, ki ima upanje vanj, se očiščuje, kakor je on čist; 
- Jezus z blagri predstavlja življenjski program bodočih svetnikov: ne gre le za to, 
da človek ljubi mir, pravičnost, skromnost, krotkost, usmiljenje, ampak da se v 
dejanju zavzame za tistega, ki  je žalosten, ki trpi krivico, ki ga žalijo – tistim, ki 
tako ravnajo zagotavlja:veselite se, veliko je vaše plačilo v nebesih. 
3. Svetniki - ljudje, ki so že dosegli svoj cilj – spričujejo, da se za dosego tega cilja 
ni treba odločiti za poseben stan ali poklic: v slehernem stanu in poklicu je moč 
živeti pošteno in pravično, povsod je možno biti prizanesljiv in dober; 
- dopovedujejo, da se zaradi svojih napak nikakor ne kaže zapirati v malodušje, 
pač pa je vedno potrebno zaupati v božje usmiljenje in pomoč v prepričanju, da 
je milost močnejša od greha, kot pravi Pavel: kjer se je pomnožil greh, se je še bolj 
pomnožila milost, ali kot dobrohotno prav apostol Janez: če nas naše srce obsoja, 
je vendar Bog večji od našega srca in ve vse, pozna ne le naše napake in padce, 
ampak tudi vse napore in vse prizadevanje za dobro. 
4. Pot, ki so jo mnogi ljudje – pravimo jim svetniki - že prehodili, je tudi naša pot. 
Veselimo se, da smo na tej poti, veselimo se, da so tudi naša imena zapisana v 
nebesih. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 



 

 

             Iz naše župnije 

MAŠA IN MOLITEV ZA PO VOJNI POBITE V KOŠNICI, 31. oktober 

Ob 15. uri bo sveta maša v Tremerjih in ob 16. uri molitev ob spominskem križu 
v Košnici. Lepo Vabljeni. 

VSI SVETI, 1. november 

Na praznik Vseh svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških 
izvoljencev, katerih skrite, pred Bogom dejanske svetosti nihče na zemlji ni 
spoznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih 
ustvarila Kristusova milost. Ti so namreč znali tisto posvečenje, ki so ga prijeli 
pri krstu, z Božjo pomočjo v življenju ohranjati in izpolnjevati. 
V bogoslužju se potujoča Cerkev na ta praznik pridruži nebeški Cerkvi in z njo 
poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in večne slave. 
Kdor na praznik sprejme zakramenta spovedi in obhajila, obišče cerkev in 
pokopališče, moli vero in Oče naš, ter po papeževem namenu in za rajne, prejme 
popolni odpustek, ki ga nameni nekomu od rajnih. 

Ob 15. uri bo na celjskem mestnem pokopališču molitev za vse rajne.  

Ob 16.30 bomo v naši cerkvi molili rožni venec za vse rajne. 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, 2. november 

Spominjamo se vseh naših bratov in sester, ki so šli pred nami v večnost, a še 
niso v polni Božji slavi. Po ljubezni, ki je dar Svetega Duha, smo z njimi povezani. 
Nanje mislimo in oni mislijo na nas. Moremo si med seboj tudi pomagati, zato 
zanje molimo, darujemo svete maše, da bi bili rešeni posledic grehov in postali 
deležni večnega življenja pri Bogu. 

MAŠE ZA RAJNE 

V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi darovali sveto mašo za 
tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte z listom, na katerega 
napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete maše. Kuverte skupaj 
s priloženim darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA V MESECU  

Vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, 
češčenju Jezusovega Srca in molitvi pred Najsvetejšim v petek po večerni maši. 

ZAHVALNA NEDELJA, 4. november 

Zahvalna nedelja nas želi spomniti, da je vse kar imamo in kar smo,  Božji dar, za 
katerega se je potrebno tudi zahvaliti. Ob tej priložnosti se Bogu zahvalimo za 
vse: za življenje, za sadove zemlje in delo naših rok, za stanovanje, za delovno 
mesto, za naše bližnje, za družino, za duhovne in materialne dobrine, za vero, za 
Cerkev in domačo župnijsko občestvo ... 

NABIRKA PRIHODNJE, PRVE NEDELJE je namenjena za potrebe župnije in 
jo toplo priporočamo. 

Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 720 €. Bog povrni! 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVA 

Bog povrni vsem, ki ste v oktobru čistili in krasili naše cerkve. V novembru 
čistijo župnijsko cerkev župljani iz Zagrada, Pečovnika, Osence in Zvodnega. 

Na razpolago so Pratika (5€), Marijanski koledar (2€), stenski koledar (0,5 €). 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 29. oktober 
Mihael Rua, duh., redovnik 

  800    † Bogomir Čater, 30. dan 
1800   za župljane in dobrotnike 

TOREK 30. oktober 
Angel iz Arcia, redovnik 

    800  †† starši Pustinek in Jazbec 
1800   v čast Mariji pomočnici za srečno rojstvo 

SREDA, 31. oktober 

Volbenk, škof 

dan regormacije - d. p. d. 

800  †† Franc Romih, Vitko Zupanc,  
            Maks in Frančiška Guček 
1800   †† starši Medved in Sušin 
1500   Tremarje:  za žrtve povojnega nasilja 

ČETRTEK, 1. november 

VSI SVETI 
Dan spomina na mrtve - 

d.p.d. 

   800    †† iz družine Kač 
  930    † Ivanka Žerdoner 
1800  † Jolanta 
1030   Tremarje:  za rajne 

PETEK, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

   800    za rajne 
1800  † Toni Slamnik 

SOBOTA, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, muč. 

  800    † Franc Pajk 
1800  † Stane Mori 

NEDELJA, 4. november 

31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

Karl Boromejski, škof 

   800    †† Rafael in starši Trobiš 
  930   †† Cecilija Fajs in sorodniki 
1800  † Ida Lubše 
1030   Tremarje:  † Veronika Sajovic 
1500   Sv. Miklavž:  za rajne 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
TR: BC Si56 0600 0037 0700 834   


