
 

 

» Ne skrbi, draga, Lukec se 
igra s staro košaro za kruh…« 

29. NEDELJA V CERKVENEM LETU – 16. oktober 
CESARJU KAR JE CESAR-
JEVEGA – BOGU KAR JE 
BOŽJEGA Mt 22 15-21 
Jezus v svojem 
odgovoru farizejem, 
ki ga hočejo ujeti v 
zanko daje jasen 
napotek za vse 
čase. Imamo 
dolžnosti do Boga in 
do države. Farizeji so 
mislili: če bo rekel, da 
ni treba plačevati davkov 
rimski okupatorski oblasti, ga 
bo okupatorska oblast prijela. Če bo 
rekel, naj davek plačajo, ga bodo 
obdolžili sodelovanja z okupatorsko 
oblastjo. Jezus pa jih s svojim 
odgovorom ujame v njemu 
nastavljeno zanko. Ker smo ljudje 
ustvarjeni kot družbena bitja in 
moremo preživeti le kot skupnost, 
narodna in državna imamo zato tudi 
obveznosti do te skupnosti, ki ima 

svojo potrditev državi. Bodimo 
Bogu hvaležni, da imamo 

svojo državo. Oblast si 
volimo sami! Zato je 
moralna dolžnost 
kristjana, da se 
volitev udeleži. Da 
se zanima za 
državo. Ne sme nam 
biti vseeno kakšno je 

življenje v naši državi. 
Nobena državna oblast 

nima absolutne pravice nad 
državljani. Oblast mora biti v 

službi državljanov. Jezusov stavek iz 
današnjega evangelija nas brez 
dvoma uči ljubiti domovino in 
spoštovati državno oblast, obenem 
pa nam naroča, naj ne klonemo pred 
tistimi, ki bi hoteli oblast izkoristiti za 
svoje sebične interese proti 
človekovemu dostojanstvu in v 
nasprotju z božjimi zakoni. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

DEBELOST - Srečata se prijatelja, debel 
in suh. Pa je debeli začel zbadati 
prijatelja: "Ko te pogledam, bi lahko rekel, 
da v Sloveniji vlada lakota." "Ko pa jaz 
tebe pogledam, bi lahko rekel, da si za 
lakoto kriv prav ti!" 
 

LASTNA HVALA -Prijatelja, ljubitelja hitre 
vožnje se hvalita: "Pri vračanju z dopusta, 
sem vozil tako hitro, da so bili telefonski 
drogovi videti kot ograja" se pohvali prvi, 
drugi pa reče: "Jaz pa sem ovinke rezal s 
tako hitrostjo, da sem v nekem trenutku 
videl lastno registrsko tablico. 
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POVABLJENI NA SVATBO Mt 22, 1-14 
Če povabimo koga na slovesno 
kosilo mu brez besed povemo, da 
ga cenimo in da 
nam veliko 
pomeni. Toliko 
bolj smo tudi 
prizadeti, če se 
nam povabljeni 
opraviči, da ne 
more ali pa naše 
povabilo 
preprosto odkloni. Če se to zgodi večkrat, se navadno medsebojni odnosi 
ohladijo ali celo prekinejo. Jezus nam v priliki prikaže gospodarja, ki je vabil 
na gostijo. A doživel je bolečino zavrnjene ljubezni. Povabljeni se niso 
zmenili za njegovo vabilo. Vse jim je pomembnejše. Od kupčije do svatbe. 
Nimam časa! Ne morem priti! Izgovore bi razumeli, če bi gospodar vabil na 
delo, a vabi k lepi prijetni stvari: na praznovanje. Gostija je svetopisemski 
govorici več kot samo jed in pijača. Jezus primerja nebeško kraljestvo z 
gostijo, saj je simbol sožitja, veselega druženja in spoštovanja vsakega 
udeleženca. Kristjani smo vsako nedeljo povabljeni na gostijo v naših 
cerkvah. Pa smo pogosto podobni evangelijskim povabljencem, ki se 
izgovarjamo: nimam časa. V nedeljo radi malo daj časa spimo, ves teden 
moramo zgodaj vstajati. V nedeljo so športna tekmovanja, gremo na izlet, 
mama mora delati v trgovini, praznujemo rojstni dan v naravi, gremo v 
trgovski center… Za mnoge stvari je čas, za Boga ga zmanjka. Toda, ko bo 
prišel čas trpljenja, bolezni, preizkušenj, kje boš našel moč in oporo? Ali 
lahko človek po človeški logiki pričakuje dobrine od zavrnjene ljubezni? 
Vemo, da je Bog dober in usmiljen. Ne pozabimo pa, da je tudi pravičen. Če 
si ne vzameš časa za Boga, s kakšno upravičenostjo pričakuješ božjo pomoč 
v stiski, bolečini in preizkušnji?????? 



VAŠE VPRAŠANJE – ŽUPNIKOV ODGOVOR 
Gospod župnik, ko spremljam 
življenje in delo Cerkve doma in po 
svetu mislim, da bi se morala Cerkev 
v marsičem spremeniti. V sami 
organizaciji, pa tudi v nekaterih 
predpisih je premalo 
življenjska (ponovna poroka, 
celibat, botrstvo…). Tudi v 
naši župniji bi bile koristne 
spremembe in kaka poživitev. 
Hvala za vprašanje in 
pohvala, da se zanimate 
za življenje Cerkve. 
Podobno vprašanje so pred 
kratkim novinarji zastavili 
papežu Benediktu XVI. 
rekli so: kje naj se Cerkev 
najprej spremeni? In papež 
je odgovoril z besedami matere 
Tereze: »spremeniti se morava jaz in 
vi!« Cerkev ni samo hierarhija 
(papež, škofje, duhovniki) ampak vsi 
krščeni. Lotiti se prenove pri sebi, 
odpoved egoizmu in napuhu, 
odpoved potrošništvu in zasvojenosti 
z reklamami, začeti skrbeti za boljšo 
duhovno prehrano, za reden obisk 
nedeljske maše, vsakdanjo molitev, 
branje verskega tiska, premagovanje 
nestrpnosti, se truditi za odpuščanje, 
za spoštovanje vsakega človeka, za 
povečano ljubezen v naših družinah, 
za več časa za vzgojo otrok, za 
vračanje ljubezni starejši generaciji, ki 
uživa jesen življenja včasih v 
bolečinah in zapuščenosti in ne 
nazadnje tudi za večjo pripravljenost 
sodelovanja v domači župniji. To so 
temelji kristjanovega življenja po veri. 
Cerkev je božja in človeška ustanova. 
Vse kar božjega je nespremenljivo. 

Pri božjih zapovedih in razodetih 
resnicah ni referenduma. Vse kar je 
človeškega je podvrženo grehu in 

tudi spremembam. Discipli-
narne zadeve /celibat, 
botrstvo, liturgični 

predpisi…/ niso 
božjepravne. 

Vodstvu Cerkve 
zaupamo, da bo 
naredila možne 
spremembe, ko bo 
dozorel čas za 

spremembe. 
Vodstvo Cerkve tudi 
poskrbi, da so v 

župnijah menjave duhovnikov 
kar je včasih tudi poživitev za 

župnijo. Vesel sem, da čutite 
potrebo po poživitvi v naši župniji. Če 
še niste aktivno vključeni v življenje 
župnije in ste pripravljeni sodelovati 
imate veliko možnosti. Če ste pevec, 
vas bodo z veseljem sprejeli na koru, 
če želite brati berila je škoda, da ste 
v klopi, če imate veselje do zvonov je 
v zvoniku še veliko prostora. Če 
imate veselje delati z mladino pridite 
in jim pomagajte na kulturnem 
področju, priprava kakšne akademije 
ob raznih praznikih, morda 
ustanovitev dramske skupine. Z 
veseljem boste sprejeti v župnijski 
Karitas. Če ste mož in oče sta oba z 
ženo povabljena v zakonsko skupino. 
Morda imate sami v mislih kako 
posebno obliko sodelovanja, tudi tu 
rečem: pridite-dobrodošli. Vsakega 
sodelavca, ki želi aktivno sodelovati – 
ne samo svetovati, na katerem koli 
področju bomo veseli. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 
BIBLIČNA SKUPINA ima srečanja vsak 
ponedeljek po večerni maši. Skupina 
sprejema vse, brez starostnih omejitev. 
Pridite! 
 
KULTURA 
V soboto 15. Oktobra bomo imeli v gosteh 
KUD Vrhpolje, ki nam bodo zaigrali 
veseloigro Ženska kmetija. Komedija 
predstavlja življenje in delo na kmetiji, ki jo 
vodi ženska roka. Kako drugače bi bilo, če bi 
bil moški? Sporočilo, ki ga komedija prinaša 
je, da se zarečenega kruha največ poje. 
Prireditev bo ob 20.00 uri v župnijski 
dvorani. Pridite, da se veselimo in tudi kaj 
naučimo!!!!!!!!!!! 
 
MISIJONSKA NEDELJA 
Kristjan je po svoji naravi misijonar. 
Prinašalec veselega oznanila odrešenja. 
Kdor je v veri odkril nekaj lepega, 
osrečujočega ta ne more molčati. To želi 
povedati drugim. V misijonarjih je bil pa klic 
tako močan, da so šli v širni svet oznanjati 
Jezusa Kristusa. Mi jih pri tem podpiramo z 
molitvijo in darovi. Zato bo nabirka prihodnje 
nedelje darovana za misijone. Bodimo 
velikodušni. 

PONEDELJEK 10. 10.  
18.00 Beričevo:+ Marjanca in  
                         + Mrnhčovi 
19.00 + Vagičkovi 

TOREK 11. 10.  
19.00 + Kuharjevi in  
          + Cunja / Videm 

SREDA 12. 10.  
7.00 + Marija Kastelic / Kleče 

ČETRTEK 13. 10. 
18.00 Beričevo:+Joži Bregar obl 
19.00 + Viktor in  
            Frančiška Gostinčar obl. 

PETEK 14. 10. 
19.00 + Pepca Grilc obl. 

SOBOTA 15. 10. 
19.00 +Terezija Dolmovič 30. dan 

29. nedelja med letom 16. 10.  
7.00 za farane 
8.30 + Katarina Grad obl. 
10.00 + Ciril, Metod in  
             starši Možina obl 

PONEDELJEK 17.10. 
18.00 Beričevo:  
          + Lucija Prišel 30. dan 
19.00 + Kajžarjevi / Podgrad 

TOREK 18. 10.  
19.00 + Francka Sladič 

SREDA 19. 10. 
7.00 + Janez Vodnik 

ČETRTEK 20. 10. 
18.00 Beričevo: + Ivan Jurič 
19.00 + Janko Moder obl. 

PETEK 21. 10.  
19.00 + Ludvik Avbelj obl. 

SOBOTA 22. 10. 
19.00 + Betka Avsec 

MISIJONSKA NEDELJA 23. 10. 
7.00 + Francka Bernat 
8.30 + Janez Avsec in 
        + starši Grahek 
10.00 + za farane 

29. NEDELJA MED LETOM 16. oktober 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Andrej L., Andreja K. 
čiščenje in krašenje: DOL 
MISIJONSKA NEDELJA 23. oktober 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Tone Z., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
Oddane maše: 1x Janez Kravcar, 
1x Marija Kravcar, 1x Berta in Janez Kravcar, 
1x Amalija Gregorič 
 


