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28. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,17-30)  
Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo 
pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: 
»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega 
življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem 
dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi 
poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj 
po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem 
izpolnjeval že od svoje mladosti. « Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno 
ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato 
pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč 
veliko premoženje. 
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo 
premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In 
Jezus je vnovič spregovóril: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre 
kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj 
strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in 
rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« 
Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Jezus je 
rekel: »Resnično, povem vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija 
zapústil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v 
tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok 
in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje.« 

Lukeževa nedelja – V četrtek, 18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše 
podružnične cerkve v Tremerjah. Na sam praznik bo blagoslov obnovljenega križa 
v Tremerjih (ob 18. uri) in sveta maša (ob 18.30). Zunanjo slovesnost bomo obhajali 
prihodnjo nedeljo, 21. oktobra. Sveto mašo ob 11. uri bo vodil br. Primož Kovač. Po 
maši bo agape. Lepo vabljeni. 

Misijonska nedelja, 21. oktober – Pred nami je misijonska nedelja – dan, ko se 
verniki z vsega sveta povežemo med seboj v eno družino – dan, ko skupaj molimo 
za to, da bi evangelij slišali vsi narodi – dan, ko vsi odpremo srca in dlani za pomoč 
vsem stiskanim, lačnim, nepismenim, bolnim – dan, ko torej vsi sodelujemo, da bi se 
božje kraljestvo resnice, dobrote in ljubezni razširilo med vse ljudi ... Tudi nabirka 
bo za pomoč misijonskim deželam. 

ZAHVALA Z MADAGASKARJA za »OBROK RIŽA NA DAN«  

»Ta teden končujemo s poukom v osnovni šoli. Naši otroci so uspešno opravili izpite, 

tako da lahko napredujejo v prvi letnik gimnazije. Na državni izpit smo pripravili 943 

otrok in od teh jih je uspešno izdelalo 88 %. Med tem, ko je bil na splošno uspeh tega 

izpita v državi 56 %. Otroci iz smetišča so se pridno učili in uspešno opravili izpit ob 

koncu osnovne šole. Ta uspeh je bil dosežen tudi zato, ker se ti otroci vsaj enkrat na dan 

lahko do sitega najedo. Hrana veliko pripomore k temu, da se lahko učijo. Zato sem vesel, 

ko vam sporočam to lepo novico, da se naši otroci, ki so deležni vaše pomoči, dobro učijo 

in pogumno pripravljajo na svojo prihodnost. Skupno delajmo naprej za pravičnejši in 

bratski svet! Bog vas Blagoslovi!«  

Misijonar Pedro Opeka, CM  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. oktober 

28. nedelja med letom 

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

   800   †† Alojz in Marija Klep  
                ter Franc Zgozdnik (obl.) 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Leopold Esih 
1800  †† Terezija Kamšak in Janko Štrukelj 
1100   Tremerje: †† starši Vrečer 

PONEDELJEK, 15. oktober 
Terezija Velika, devica, c. uč. 

   800  † Franc Bašar 
1800   za s. Tereso 
1800   po namenu 

TOREK, 16. oktober 
Jadviga (Hedvika), kneginja, r. 

  800  † Rozina Cvetrežnik (obl.) 
1800  po namenu 

SREDA, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, škof, c. uč. 

    800   v zahvalo in slavo Rožnovenski MB 
1800  † Anica Kapel 

ČETRTEK, 18. oktober 
Luka, evangelist 

    800  za zdravje družine Goličnik in p. Bernarda 
1800   † Jože Trbovc 
1830   Tremerje: †† Frančiška Zdovc (12. obl.) 
                                     in sorodniki 

PETEK, 19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik 

  800  †† Pesjak 
1800  † Albin Šket 

SOBOTA, 20. oktober 
Rozalina, redovnica  

  800   po namenu 
1800  † Alojz Žagar (obl.) 

NEDELJA, 21. oktober 

29. nedelja med letom 

Uršula, devica, mučenka 

    800   † Anton Petek (obl.) 
    930  †† Milena in Milan Kosovič, starši Bobnič 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 
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