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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.« 

Pismo slovenskih škofov za konec epidemije in edinost v Cerkvi 

Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji, da 

skupaj premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami. Čas koronavirusne bolezni 

COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da poglobimo svojo vero in zaupanje v 

Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo naša občestva kraj 

živete vere. V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot 

preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na ravni škofij 

kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da po vseh naših 

občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje epidemije v naši domovini in da 

začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z različnimi mišljenji in 

prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje. 

Vaši škofje 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 11. oktobra ob 19. uri.  

Lukeževa nedelja –18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše podružnične cerkve 
v Tremerjah. Zunanjo slovesnost bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 17. oktobra. Po 
maši bo agape. Lepo vabljeni. 

6. oktobra se je zemeljska pot iztekla br. Pavlu Koširju. Zadnji 
čas se je soočal s težko boleznijo in večkrat je rekel, da 
pričakuje, da ga bo Marija prišla iskat. Življenje se mu je izteklo 
malo pred izpolnjenim 84 letom starosti, brat kapucin je bil 59 
let in duhovnik 55 let. Prisrčno je imel rad Marijo, prijazen do 
bližnjih in zvest v službah predstojnika, župnika in vzgojitelja 
ter pri opravljanju drugih duhovniških opravil v Celju, 
Ljubljani, Vipavskem Križu, na Ptuju, v Mariboru in Škofji Loki. 
Naj počiva v Bogu. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. oktober 

28. nedelja med letom 
Danilo, škof 

  800   † Marija Dobrajc 
  930   †† Metod Hostnik in Marija Franc 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Jožef Malačič (gr. 21) 

PONEDELJEK, 11. oktober 
Janez XXIII., papež 

  800   † Tomaž Hočevar 
  800   † Jožef Malačič (gr. 22) 
1800   V dober namen        

TOREK, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, 

mučenec 

  800    Za sina Roka 
  800   † Jožef Malačič (gr. 23) 
1800   † Josip Marodi 

SREDA, 13. oktober 
Gerald, vitez  

  800    Za sina Roka 
  800   † Jožef Malačič (gr. 24) 
1800   Po namenu 

ČETRTEK, 14. oktober 
Kalist I., papež, mučenec  

  800    Za sina Roka 
  800    † Jožef Malačič (gr. 25) 
1800    Za nerojene otroke 

PETEK, 15. oktober 
Terezija Velika, devica, 

cerkvena učiteljica 

  800   †† iz družine Arnšek in Pleterski 
  800   † Jožef Malačič (gr. 26) 
1800    Po namenu 

SOBOTA, 16. oktober 
Jedviga (Hedvika), kneginja, 

redovnica 

  800    V zahvalo in za zdravje 
  800   † Jožef Malačič (gr. 27) 
1800   † Marija Selišek 

NEDELJA, 17. oktober 

29. nedelja med letom 
Ignacij Antiohijski, škof, 

mučenec 

  800   † Fanika Verdev 
           Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Alojz in Marija Feuš, Anton in Marija Golubič 

1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 
1800  † Jožef Malačič (gr. 28) 
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