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26. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 26. nedelja med letom 

4 Mz 11, 25-29; Jak 5, 1-6; Mr 9, 38-43. 45. 47-48 

1. Kam pravzaprav merijo misli iz današnje besede, ko Mojzes vzklika: o da bi vse 
Gospodovo ljudstvo prerokovalo; ko Jezus zatrjuje:kdor ni proti nam, je za nas; ko apostol 
Jakob izreka tako neizprosno trde besede na račun bogatih, ki nimajo srca niti za 
osnovne pravice drugih ljudi, kaj šele za njihove stiske? Kaj sploh pomeni prerokovati, 
izganjati hude duhove? Ali ima to sploh kakšno zvezo z razmišljanji današnjega časa, ki 
hočejo biti čim natančneje načrtovana in ki zavestno izključujejo kar bi moglo imeti 
pridih nepremišljenosti, naivnosti ali celo vraževernosti? 

2. Beseda nas razločno želi opozoriti, da v nobenem primeru ne kaže ostajati zaprt v 
ozke kroge lastnih interesov. In kako sebično človeško zveni, če božjo neskončnost in 
vsemogočnost omejujemo s svojimi ozkimi merili, kot na primer: če bom Boga prosil za 
druge, bom sam dobil toliko manj, kolikor bo Bog naklonil drugemu. Boga, spodbud 
božjega Duha ne moremo ne moremo vklepati v svoje  preračunljive okvire: 

- ni potrebno spadati med 70 starešin – Mojzes vzklika in prosi: da bi Gospod dal svojega 
duha nad vse ljudstvo; 

- ni potrebno biti med dvanajsterimi, da bi mogli izganjati hude duhove, odstranjati zlo 
iz sebe in drugih: kdor ni proti nam, je za nas; 

- ni potrebno biti med 72 učenci, da bi živeli v duhu Kristusovega nauka: veter veje koder 
hoče, tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha. 

3. Ko slišimo Janeza v evangeliju govoriti o človeku, ki je izganjal hude duhove: branili 
smo mu, ker ni hodil z nami, ali Jozueta o dveh možeh, ki se nista pridružila zbranim 
sedemdesetim: moj gospod Mojzes, prepovej jima, se kar zvrste vprašanja za nas, ki 
obenem sproti odgovarjajo, kaj pomeni prerokovati, kaj pomeni izganjati hude duhove: 

- koliko širine duha, ki jo nakazuje Kristus, smo utrli svojim razmišljanjem, svojim 
besedam in svojemu odnosu do drugega človeka - koliko je v nas strpnosti do človeka, ki 
je drugačen in ima vso pravico do lastnega načina razmišljanja, do drugačnosti - koliko je 
v nas veselja, da drugemu gre dobro! 

Kako mogočno v človeško majhnost in ozkost zveni Mojzesov klic: ko bi le vse ljudstvo 
prerokovalo, da bi Gospod dal nadnje svojega duha! Mar ni vse življenje našega svetnika 
A.M. Slomška bilo en sam klic: o da bi Gospod na ta naš narod dal svojega duha! Da bi 
zmogli biti prijazni drug do drugega, da bi drug drugemu privoščili srečo, da bi znali 
ceniti bogastvo svojega dela in duha ter z veseljem in zaupanjem zrli v prihodnost. Naj 
nam Gospod da tega Duha! 

 Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

NABIRKA današnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in se zanjo iskreno 
zahvaljujemo, nabirka prihodnje, prve nedelje v mesecu pa bo za potrebe župnije. 

DEKANIJSKA REKOLEKCIJA bo pri nas v sredo, 3. 10.  Vabljeni k maši ob 9.30. 

FRANČIŠEK ASIŠKI – 4. oktober Frančiškovi bratje in sestre slavimo god našega 
ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. V sredo, 3. oktobra bomo po večerni maši 
obhajali tranzitus, spomin na Frančiškov prehod v večnost. Lepo vabljeni. 

SREČANJE mlajše mladinske skupine  bo v soboto, 6. 10. ob 19. uri. Lepo vabljeni! 

PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA V MESECU - Vabljeni k molitvi za nove 
duhovne poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in 
molitvi pred Najsvetejšim v petek po večerni maši. 

SVETOPISEMSKI MARATON bo v naši župniji od 7. do 14. 10. od 16. do 18. ure. 

ČIŠČENJE– Bog povrni vsem, ki ste v septembru skrbeli za lepoto naših cerkva in 
župnijskih prostorov. V oktobru je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. september 

26. nedelja med letom  

Hieronim, duh., c. uč. 

   800    †† Boris Veber in družina Veber 
  930    za župljane in dobrotnike 
1800  † Jerko Železnik  
1030   Tremerje:  † Angela Krajnc 

PONEDELJEK, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

   800    v čast Mariji za zdravje, blag. in varstvo 
1800   †† Blaž in Amalija Čater 

TOREK 2. oktober 
Angeli Varuhi 

    800   po namenu 
1800   za žive in †† sorodnike 

SREDA, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

   800    na čast Sv. Duhu po namenu 
  930    po namenu 
1800  na čast Sv. Duhu za tečaj Alfa 

ČETRTEK, 4. oktober 
Frančišek Asiški 

   800    † Franc Pušnik 
1800  †† Marija in Milivoj Topolič 

PETEK, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska 

    800   Mariji v zahvalo 
1800   † Franc Loger 

SOBOTA, 6. oktober 
Bruno, ustan. kartuzijanov 

  800    za župljane in dobrotnike  
1800  † Bogdan Menih 

NEDELJA, 7. oktober 
27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

Justina, devica, mučenka 

   800    †† Jože Lončar, Katarina in Lenart Šuligoj 
  930    † Stane Mori 
1800  † Terezija Krajnc  
1030   Tremerje:  † Frančiška Zdovc 
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