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NEDELJA 28. MED LETOM                               

14.10.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +A lojza in  Terezijo Ježovnik  

                                       ter A lojzijo  K rajnc, obl.  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jakoba Ž agar in  V engustove iz  H ram š  

Ponedeljek Terezija Avilska                                                           

15.10.                 ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +Terezijo L evstik  in  F aniko Tovornik        

Torek Hedvika                                                                                                    

16.10.            ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +A nico Čakš                                 

Sreda Ignacij Antiohijski                                                                     

17.10.       ob ob  ob  ob  7777 h h  h  h       za +Janeza Pohole                  

Četrtek Luka, evangelist                                                                                                                                                 

18.10                   ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem    za +Ivana Šuper m l., obl.      

Petek Pavel od Križa                                                                                                                                                    

19.10. ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +G eliko in  Ivana ter rajne V idenškove        

Sobota Irena                                                     

20.10.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +Z lato Škalac in  Stanka A rnšek              

NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA                  

21.10. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +D ušana Pečnik                   

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca in  M arijo Šuperger, obl.          



 
* Naš Mešani cerkveni pevski zbor pripravlja dobrodelni koncert za obnovo orgel 
v župnijski cerkvi. Koncert bo v nedeljo, 28. oktobra, ob 15. uri v šoli Trje. 
Vstopnice (po 10 €) lahko dobite v župnišču, v trgovini Košarica in pri bencinskem 
servisu LOGO.   
 
*************************************************** ******************************* 
                              

          OB EVANGELIJU 28. NEDELJE MED LETOM  
 

Mr 10,17–30 
PRIDI IN HODI ZA MENOJ 

 
»Dobri učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« je vprašanje, ki je bilo zastavljeno Jezusu. 
Ta odgovarja: »Pridi in hodi za menoj!« Hoja za Jezusom je namreč pot, ki vodi naravnost v večno 
življenje. 
Od vseh se pričakuje, da bi jim ta hoja za Jezusom zaradi njega samega in zaradi evangelija pomenila 
več kot vse drugo, več kot osebne potrebe in priznanje sodobnikov. Od tega človeka je Jezus v 
današnjem evangelijskem odlomku nenazadnje zahteval, da se takoj osvobodi vsega premoženja in mu, 
tako kot ostali, ki so bili poklicani pred njim, začne slediti. Ta klic pomeni velik privilegij! 
A povabljeni Jezusovega povabila ni doživel kot nekaj veselega. Rad bi namreč obdržal premoženje, 
obenem pa bi rad sledil Jezusu. Užalostilo in bolelo ga je, da je moral izbirati in ni mogel imeti 
obojega hkrati. Radikalno novo v Jezusovem klicu ni v tem, da bi se moral nečemu odpovedati, temveč 
v tem, da je poklicanemu omogočil novo navezanost, novo življenjsko vsebino. Navezanost na naravne 
dobrine vsake vrste je po svojih naravi prehodnega značaja in ni večna. Naravnih dobrin nismo prinesli 
s seboj in ne moremo jih odnesti. Jezus ne zahteva, da bi se morali svobodno ločiti od njih zato, da bi 
ostali praznih rok, ampak zato, da bi se osvobodili in postali sposobni, da se navežemo nanj. Jezus 
zagotavlja, da je navezanost nanj navezanost na večno življenje, z njim je začetek večnega življenja. V 
svoji žalosti je  mož videl samo tisto, od česar bi se moral ločiti, ni pa razumel, kaj mu je namesto tega 
bilo omogočeno. 
                                                                                                                                                                    Po: K. Stocku 
 

Razlaga logotipa 

Na kvadratnem polju je upodobljena ladja, ki pluje na valovih, kar simbolizira Cerkev. 
Jambor je križ, na katerem se pne jadro, ki ga v logotipu predstavlja monogram IHS. 
Krog v ozadju nakazuje sonce, v povezavi z monogramom pa evharistijo. 

                                                                                                  
 

Leto vere 
Papež Benedikt XVI. je z apostolskim pismom Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere, ki bo na 
ravni vesoljne Cerkve potekalo od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013. 

V pismu je papež nakazal pomen in cilje leta vere. Osrednji namen leta je, da bi se v vsakem verniku 
vzbudilo hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in 
upanjem. To bo priložnost tudi za poglobitev praznovanja vere v bogoslužju, zlasti v evharistiji, ki je 
»vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč«. Poleg 
tega sta namena leta vere tudi okrepiti življenjsko pričevanje vernikov, da bo raslo v svoji 
verodostojnosti ter da bi znova odkriti vsebine vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo. 

 


