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29. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,35-45) 
Tisti čas sta Zebedìjeva sinova Jakob in Janez stopila k Jezusu in mu rekla: »Učitelj, 
želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama 
storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici 
in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »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.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, 
s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedél na moji desnici ali levici, 
pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« 
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je 
poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad 
narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor 
hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, 
naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi 
on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 

Sinoda 2021-2023: Sinodalni proces z naslovom Za sinodalno Cerkev: občestvo, 

sodelovanje in poslanstvo so v Rimu slovesno odprli 9. in 10. oktobra 2021, po krajevnih 

Cerkvah pa 17. oktobra (v celjski stolnici ob 15. uri). Eden osrednjih delov sinode bo 

praznovanje XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode oktobra 2023. 

Temu bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo ponovno vključevalo krajevne 

Cerkve. S sinodo papež Frančišek vabi vso Cerkev k razmisleku o temi, ki je odločilnega 

pomena za njeno življenje in poslanstvo: »Ravno pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog 

pričakuje od Cerkve tretjega tisočletja.«To potovanje, ki sledi »prenovi« Cerkve v skladu 

z drugim vatikanskim koncilom, je dar in naloga: s skupno hojo in skupnim 

premišljevanjem o opravljeni poti bo Cerkev lahko po lastni izkušnji spoznala, kateri 

procesi ji lahko pomagajo živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. 

Prav naša »skupna hoja« je tisto, v čemer se najučinkoviteje uresničuje in kaže narava 

Cerkve kot božjega romarskega in misijonarskega ljudstva.Spodbuja in vodi nas temeljno 

vprašanje: Kako se danes na različnih ravneh (od krajevne do vesoljne) uresničuje ta 

»skupna hoja«, ki Cerkvi omogoča, da oznanja evangelij v skladu z zaupanim ji 

poslanstvom; h katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi rastli kot sinodalna Cerkev? 

Da bi mogli skupaj odgovoriti na to vprašanje, moramo poslušati Svetega Duha, ki kot 

veter »veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre« (Jn 3,8), 

hkrati pa moramo biti odprti za presenečenja, ki nam jih bo na tej poti gotovo pripravil. 

Tako bomo sprožili dinamiko, ki nam bo pomagala požeti nekaj sadov sinodalnega 

spreobrnjenja, ki bo postopoma zorelo. Ti cilji so velikega pomena za kakovost 

cerkvenega življenja in uresničevanje poslanstva evangelizacije, ki smo ga v moči krsta 

in birme deležni vsi. 

Misijonska nedelja, 24. 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 ...  
Nabirka bo za pomoč misijonskim deželam. 

Na razpolago je Pratika (6,5 €) in Marijanski koledar (2,50 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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) 

PONEDELJEK, 18. oktober 
Luka, evangelist 

  800   Po namenu darovalca 
1800   Po posebnem namenu 
1900  Tremerje: † Jožef Malačič (gr. 29) 

TOREK, 19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik 

  800    Za s. Anio 
           † Jožef Malačič (gr. 30) 
1800   † Ljudmila Ambrož (30. dan) 

SREDA, 20. oktober 
Rozalina, redovnica  

  800   Za spreobrnitev sina 
1800   †† Marija Ojstršek in družina Štarkel 

ČETRTEK, 21. oktober 
Uršula, devica, mučenka  

  800    Za duše v vicah 
1800   † br. Pavel Košir 

PETEK, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

  800   Za zdravje mame 
1800   † Danijela Poteko (obl.) 

SOBOTA, 23. oktober 
Janez Kapistran 

  800   †† Marija Dobrajc (30. dan) 
  800   † Simona Pungeršek Cunk 
1800   † Danica Avguštin 

NEDELJA, 24. oktober 
30. nedelja med letom, 

misijonska nedelja 
Anton M. Klaret, škof 

  800   † Franc Ocvirk 
  930   † Katja Kozovinc (obl.) 

1100  Tremerje: Po namenu 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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