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Kdor hoče biti velik, bodi vaš strežnik 

Pa stopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez ter mu rečeta: »Učenik, želiva, da 
bi nama storil, kar koli te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj želita, da vama storim?« 
Odgovorila sta mu: »Daj nama, da bova v tvojem veličastvu sedela eden na tvoji desnici 
in eden na tvoji levici.«  Jezus jima je rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, 
ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: 
»Moreva.« Jezus pa jima je rekel: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila in s krstom, s katerim 
sem jaz krščen, bosta krščena; sedeti na moji desnici ali levici ne gre dajati meni, marveč 
bo dano (tistim), katerim je pripravljeno.« Ko so deseteri to slišali, so bili nejevoljni na 
Jakoba in Janeza. 

Jezus pa jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da ti, ki veljajo ljudstvom za vladarje, 
nad njimi gospodujejo in da si prvaki lastijo oblast nad njimi. Med vami pa naj ne bo 
tako; ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik;  in kdor koli med vami 
hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Zakaj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 

Markov evangelij 10,35-45 

Misijonska nedelja 2015, 18. 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 z misijonarjem Pedrom Opeko bo v nedeljo, 25. oktobra, ob 18. uri v 
cerkvi sv. Jožefa Celje. Na srečanju bodo na razpolago knjige o Pedru Opeki. Lepo 
vabljeni. 

Iz poslance papeža Frančiška za misijonsko nedeljo: 

Leto posvečenega življenja, ki ga obhajamo, dosega svoj vrh tudi v praznovanju 
misijonske nedelje, saj sta posvečeno življenje in misijonsko poslanstvo Cerkve zelo tesno 

povezana. Hoditi za Jezusom pomeni, odgovoriti na klic, da vzamemo svoj križ in gremo 

za njim, da posnemamo njegovo vdanost Očetu in njegova dejanja služenja in ljubezni. 
Misijonska razsežnost, ki sodi v samo naravo Cerkve, je torej neločljivi del vsake oblike 

posvečenega življenja in je ni mogoče zanemarjati, ne da bi pri tem nastala vrzel, ki bi 
izmaličila karizmo. Misijonsko poslanstvo posluša glas Duha, ki šepeta »pridi« in 

»pojdi«. Kdor hodi za Kristusom, nujno postane misijonar in ve, da Jezus hodi z njim, 
govori z njim, diha z njim, dela z njim. Čuti, da je Jezus z njim sredi misijonarskega dela. 

Misijon je vnetost za Jezusa in hkrati vnetost za njegovo ljudstvo. Ko smo pred križanim 

Jezusom, spoznavamo vso njegovo ljubezen, ki nam usmerja pogled, poln ljubezni in 
notranjega žara, na vse njegovo ljudstvo. Tako na novo odkrijemo, da nas hoče vzeti kot 

orodje, da bi se vedno bolj približal svojemu ljubljenemu ljudstvu« in vsem tistim, ki ga 

iščejo z iskrenim srcem. Jezusovo naročilo »pojdite« obsega vedno nove okoliščine in 
izzive, naj poslušamo glas Duha, ki nas kliče, naj gremo na velika obrobja misijonov, 

med tiste, do katerih evangelij še ni prišel. Kdor po Božji milosti prejme poslanstvo, ga 
je poklican tudi živeti. Za tiste postane oznanjevanje Kristusa na različnih obrobjih sveta 

način življenja in način hoje za Kristusom. 

Srečanje cerkveni pevskih zborov celjske dekanije bo v nedeljo, 25. oktobra 
2015, ob 15. uri, v stolni župniji s. Danijela. Sodeloval bo tudi naš pevski mešani 
zbor. Lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. oktober 

29. nedelja med letom, 

Luka, evangelist 

     800  † Milena Kosovič 
   930  † Jože Marodi 
1800   †Alojz Vrbovšek 

1100   Tremerje: ††  bratje in sestre Franc, 
       Ludvik, Jure, Mici, Karlinca in Verica Lešek 

PONEDELJEK, 19. oktober 
Jurij Popieluszko, duh., muč. 

     800  †† Krznar in Lebič 
1800   po namenu 

TOREK, 20. oktober 
Rozalija, redovnica 

     800  †† Karolina Lednik (obl.) in sorodniki 
1800   †† brat Alojz in starši 

SREDA, 21. oktober 
Uršula, devica, muč. 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   † Marija Čakš (8. dan) 

ČETRTEK, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

     800  v čast Kristusovi krvi 
1800  † Ivana Kastelic 

PETEK, 23. oktober 
Janez Kapistran, duhovnik 

     800  † Helena Ocvirk 
1800   † Amalija Žveplan (obl.) 

SOBOTA, 24. oktober 
Anton Marija Claret, škof, r. 

     800  † Mihael Tržan 
1800   † Katja Kozovinc (obl.) 

NEDELJA, 25. oktober 

30. nedelja med letom, 

Krišpin, mučenec 

     800  †† Leopoldina in Jože Srebotnjak 
   930  †† Ferdinand (obl.) in Ivanka Žerdoner 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: ††  iz družine Brečko 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 

 


