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30. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,9-14) 
Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični, in so zaničevali 
druge, povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil 
farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, 
zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, 
prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na teden in desetino 
dajem od vsega, kar dobim.‹ Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hôtel 
dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govóril: ›Bog, bodi milostljiv 
meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, 
kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« 

V evangeliju današnje nedelje nam Jezus še enkrat pokaže pomen ponižnosti, ki je 
nepogrešljiva vrlina v našem srečanju z Bogom. Ponižnost je temelj molitve ...  
Človek je berač pred Bogom in Bog je središče vsake pristne molitve.  Nasprotje med 
farizejem in cestninarjem je osupljivo. V očeh ljudi je bil farizej vzor kreposti. Pred 
Bogom se primerja z drugimi, ki se mu zdijo manjvredni. Čeprav začne z zahvalo 
Bogu temu sledi samopromocija. On je središče svoje molitve, ni takšen, kot so drugi 
ljudje ... Cestninar stoji daleč stran, s priprtimi očmi, misli, da ni vreden, da bi se 
obrnil na svojega Gospoda: udarja se po prsih, tako rekoč prebija 
trdoto svojega srca in pusti Božjemu odpuščanju vstopiti.  
Kakor pravi papež Frančišek ni torej dovolj, da se vprašamo, 
koliko molimo: vprašati se moramo, kako molimo, ali bolje, v 
kakšnem stanju je naše srce, pomembno je, da ocenimo svoje 
misli in izkoreninimo ošabnost in hinavščino.  
Gospod Ti me poznaš ... veliko bolje, kot poznam sam sebe. 
Pomagaj mi, da pogledam vase, da priznam, da potrebujem tvoje odpuščanje in 
usmiljenje. Da se osvobodim potrebe po primerjanju s komerkoli drugim kot s 
tvojim sinom Jezusom, ki je prišel in nam pokazal pot. Naj bom prazna posoda, v 
katero boš lahko izlil svojo milost in naj grem opravičen domov.  
Življenje pri nas v misijonu se umirja. Obisk papeža Frančiška je prinesel pomiritev 
in ljudje se zavedajo, da je treba stopiti na pot sprave in ozdravljenja. Bliža se zima, 
ki bo dolga, mrzla in temna. Treba se je truditi in ohranjati Luč in toplino Božje 
Ljubezni, ki želi doseči vsakega človeka.  

s. Dorica Sever FMM 

Že dodobra smo zakorakali v rožnovenski in misijonski mesec oktober.  
V nedeljo, 23. oktobra, bomo po celem svetu obhajali Misijonsko nedeljo. 
Letošnje geslo se glasi: »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). Vsi smo poklicani pričevati 
in biti misijonarji vsak v svojem okolju.  
Vseslovensko praznovanje Misijonske nedelje bo letos potekalo v Župniji Rogaška 
Slatina. Ob 15. uri bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so 
trenutno v domovini. Ob 16. uri bo slovesna sveta maša, pri kateri bosta prepevala 
otroški in mešani pevski zbor iz domače župnije. Somaševanje duhovnikov bo vodil 
celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž.  
Lepo vabljeni! 

Na razpolago je Družinska pratika 2023 (6,90 €) in Marijanski koledar (3 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. oktober 

30. nedelja med letom     
- misijonska nedelja 

Janez Kapistran redovnik 

  800  Marjan Kragolnik (8. dan)  
         Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Žikovšek in Klezin 
1800   † Ferdinanda Vofelsang 
1100   Tremerje: † Franc Goter 

PONEDELJEK, 24. oktober 
Anton Marija Claret, škof, 

redovni ustanovitelj 

   800 †† starši 
1800  † Katja Kozovinc (obl.) 
1800  †† Marija in Alojz Feuš,  
               Marija in Anton Golubič 

TOREK, 25. oktober 
Krizint in Darija, muč. 

   800 † Rok Žagar 
1800  Po namenu 

SREDA, 26. oktober 
Lucijan in Marcijan, muč.  

   800 †† starši Leo 
1800  V zahvalo 

ČETRTEK, 27. oktober 
Sabina Avilska, mučenka  

   800 †† iz družine Črepinšek 
1800  V čast Rožnovenski Materi Božji 

PETEK, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, ap. 

   800  † brat Tom 
1800  † Vlado Zakošek 

SOBOTA, 29. oktober 
Mihael Rua, duhovnik 

   800  †† starši Sporiš 
1800   † Vida Mlakar (30. dan) 

NEDELJA, 30. oktober 

31. nedelja med letom      

Marcel, mučenec 

   800  †† Jože (obl.) in Marija Medved ter sorodniki  

  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Martin Kumer 
1100   Tremerje: † Franc Vrečar 
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