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27. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,2-16) 
Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali: »Ali je 
dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je: »Kaj vam je naróčil Mojzes?« 
Rekli so: »Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je 
rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa 
ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se 
pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je 
torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet 
spraševali o tem. In govóril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, 
prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, 
prešuštvuje.« Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce 
grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj 
prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem 
vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In 
objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. 

Sinoda mladih, 3. do 28. oktober 2018 
»Izstopimo iz predsodkov in stereotipov. Prvi korak v smeri poslušanja je osvoboditi naš 

razum in srca predsodkov in stereotipov: ko mislimo, da že vemo, kdo je drugi in kaj 
hoče, takrat je za nas v resnici naporno, da bi ga resno poslušali. Odnosi med 

generacijami so področje, na katerem predsodki in stereotipi s pregovorno lahkoto 

poženejo korenine, tako da se jih pogosto niti ne zavedamo. Mladi so v skušnjavi, da bi 
odrasle imeli za starokopitne; odrasli so v skušnjavi, da bi mlade imeli za neizkušene, da 

vedo, kako se obnašajo, predvsem pa kako bi se morali obnašati. Vse to lahko predstavlja 
močno oviro za dialog in za srečanje med generacijami. Večina navzočih ne pripada 

generaciji mladih, zato je jasno, da moramo biti pozorni predvsem na nevarnost, da bi o 

mladih govorili izhajajoč iz zastarelih kategorij in miselnih shem. Če se bomo znali 
izogniti tej nevarnosti, bomo prispevali k omogočanju zaveze med generacijami. Odrasli 

bi morali preseči skušnjavo, da bi podcenjevali sposobnosti mladih in bi o njih negativno 

sodili. Nekoč sem bral, da prva omemba tega dejstva sega 3000 let pred Kristusa. Odkrili 
so jo na glinenem vrču v antičnem Babilonu, kjer je napisano, da je mladina nemoralna 

in da mladi niso sposobni rešiti kulture ljudstva. Mladi pa bi morali preseči skušnjavo, 
da ne bi poslušali odraslih in bi starejše imeli za »staro šaro, zastarelo in dolgočasno«, 

pri tem pa bi pozabili, da je neumno vedno začenja z ničle, kot da bi se življenje začelo 

šele z vsakim izmed njih. V resnici stari ljudje kljub svoji telesni krhkosti, ostajajo spomin 
našega človeštva, korenine naše družbe, »utrip« naše civilizacije. Če bi jih prezirali, se 

jih znebili, jih zaprli v osamljene rezervate ali jih ignorirali, bi bilo to znamenje 
popuščanja pred miselnostjo sveta, ki požira naše domove od znotraj. Zanemariti zaklad 

izkušenj, ki ga vsaka generacija podeduje in ga posreduje naslednji, bi bilo dejanje 

samouničenja.« 
papež Frančišek  

Rožnovenska Mati Božja, 7. oktober - Praznik Rožnovenske 
Matere Božje je v koledar katoliške Cerkve vpeljal papež Pij V. 
v 16. stoletju. S tem je hotel obeležiti zmago v bitki pri Lepantu 
leta 1571, v kateri so se kristjani zoperstavili muslimanski 
nevarnosti, ki je grozila krščanski Evropi.  

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. oktobra ob 19. uri.  

Pri kapeli v Osenci bo sveta maša v soboto, 13. oktobra ob 15. uri. Lepo vabljeni 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. oktober 
27. nedelja med letom 

- rožnovenska 
Justina, devica, mučenka 

- začetek tedna za življenje 

    800   †† Nada in Franc Loger 
    930  †† Marija Franc in Metod Hostnik 

1800   † Karl Ocvirk (obl.) 
1100   Tremerje: †† Ivanka Goručan (obl.)  
                               in sorodniki iz družine Novak 

PONEDELJEK, 8. oktober 
Benedikta, devica, mučenka 

     800  †† iz družine Vampelj 
1800   po namenu 

TOREK, 9. oktober 
Dionizi, škof, muč. 

  800  † Peter Kobal 
1800  † Ivan Pajk (obl.) 

SREDA, 10. oktober 
Danilo, mučenec 

    800   za srečen porod 
1800  † Marija Vrenko 

ČETRTEK, 11. oktober 
Janez XXIII., papež 

    800  po namenu 
1800   †† iz družine Krznar in Lebič 

PETEK, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, muč. 

  800  † Alojz Kotnik 
1800  †† Kristjan Pungartnik, Marija in Jožica 

SOBOTA, 13. oktober 
Gerald, vitez  

  800   po namenu 
1800  †† Zvonko in Angela Špiljak 

NEDELJA, 14. oktober 

28. nedelja med letom 

Kalist I., papež, mučenec 
- sklep tedna za življenje 

    800   †† Alojz in Marija Klep  
                ter Franc Zgozdnik (obl.) 
    930  † Leopold Esih 

1800  †† Terezija Kamšak in Janko Štrukelj 
1100   Tremerje: †† starši Vrečer 
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