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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,30-37) 

Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo, vendar ni žêlel, da bi kdo to 

izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govóril: »Sin človekov bo izročèn v 

človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« Oni niso 

razumeli te besede, a so se ga bali vprašati. 

Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« 

Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je 

največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj 

bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga 

objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 

kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« 

Papež Frančišek mladim: Boga žeja po vas 
Morda se ti je zgodilo, da si odprl evangelije in prisluhnil temu, kar je Jezus nekoč 
rekel v svojem znamenitem govoru na gori: »Prosite in se vam bo dalo; iščite in 
boste našli; trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, 
najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« (Mt 7,7-8) To so močne besede, polne velike 
in zahtevne obljube, vendar pa se bi lahko vprašali: ali jih je potrebno vzeti zares? 
Ali bo Gospod res uslišal mojo prošnjo, če ga prosim, ga bom našel, če ga iščem, mi 
bo odprl, če trkam? Ti bi mi lahko ugovarjal: ali morda ni res, da se včasih zdi, da 
izkušnja to obljubo zanika? Da mnogi prosijo in ne prejmejo, da iščejo in ne najdejo, 
da trkajo na nebeška vrata in se izza njih ne sliši nič drugega kot tišina? Se lahko 
torej tem besedam zaupa ali ne? Ali ne bodo tudi te, tako kot mnoge druge, ki jih 
slišim okoli sebe, vir iluzije in torej razočaranja? 
Razumem tvoje dvome in cenim tvoja vprašanja – gorje, če jih ne bi imel –, ta 
vprašujejo tudi mene in me spominjajo na še en odlomek Svetega pisma, za katerega 
se mi zdi, da jih skupaj z Jezusovimi besedami razsvetli v vsej njihovi globini. V 
Jeremijevi knjigi Gospod po preroku pravi: »Iskali me boste in me boste našli, ker 
me boste iskali z vsem srcem; dal se vam bom najti.« (Jer 29,13-14) Bog se pusti 
najti, da, vendar le človeku, ki ga išče z vsem srcem.   
Odpri evangelije, beri o Jezusovih srečanjih z osebami, ki so hodile k njemu, in videl 
boš, kako so se za nekatere izmed njih njegove obljube izpolnile. To so tisti, za katere 
je bistveno vprašanje postalo to, da bi našli odgovor. Gospod se je pustil najti 

vztrajnosti nadležne vdove, Nikodemovi žeji po resnici, stotnikovi veri, vpitju vdove 
iz Naina, iskrenemu kesanju grešnice, gobavčevi želji po zdravju, Bartimajevemu 
hrepenenju po luči. Vsak izmed teh likov bi lahko upravičeno izrekel besede Psalma 
63: »Mojo dušo žeja po tebi, [Bog]; moje telo koprni po tebi kakor suha, izčrpana 
zemlja brez vode.« 

Slomškova nedelja 2021 
Slomškovo nedeljo bomo letos praznovali v nedeljo, 26. septembra 
2021. Osrednja slovesnost bo pri sv. Jožefu v Celju. ob 15.00 bo 
molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju 
navzočih duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. dr. Anton Stres.  

Nabirka prihodnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo 
priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. september 

25. nedelja med letom   

Januarij, škof, m. 

  800  V zahvalo Mariji 
  930   † Milan Koštric 
1100  Trem.:  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  †† Jerko in Ivanka Železnik 

PONEDELJEK, 20. september 
Sv. Korejski mučenci 

  800  † Peter Koblar (obl.) 
  800   † Jožef Malačič (gr. 1) 
1800   † Matjaž Križnik 

TOREK, 21. september 
Matej, apostol, evang. 

  800  † Aleš Gartner (obl.) 
1800   † Jožef Malačič (gr. 2) 

SREDA, 22. september 
Ignacij iz Santhia, red. 

  800   Po namenu 
1800   † Jožef Malačič (gr. 3) 

ČETRTEK, 23. september 
Pij iz Pietralcine, red.  

  800   Po namenu 
1800   † Jožef Malačič (gr. 4) 

PETEK, 24. september 
Bl. A. M. Slomšek, 
zavetnik škofije 

  800  †† Janko Štrukelj,  Ocvirkovo in Kruharjevi 
  800   † Jožef Malačič (gr. 5) 
1800   †† Rudolf, Ana, Edo in Rudi Krajnc 

SOBOTA, 25. september 
Sergij Radoneški, menih 

  800   † Jožef Malačič (gr. 6) 
1800   Po namenu 

NEDELJA, 26. september 
26. nedelja med letom 
-  Slomškova nedelja 

Pavel VI., papež 

  800   Za življenje in pomoč pri odločitvah 
  930   †† Ivan in Barbara ter Janez in Jožef Horvatič 
1100  Trem.:  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Jožef Malačič (gr. 7) 
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