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NEDELJA 25. MED LETOM                                   

19.09.  
 

                              

7.00     za +Frenka Forštner, obl.  

8.30     na Pernovem  za rajne Škrinjarjeve  

10.00   za +Jožefo in Franca Veber, obl.  

Ponedeljek Korejski mučenci  

20.09.                 19.00   za rajne Skutnikove in Krušičeve, obl.         

Torek Matej, apostol in evangelist                    

21.09.        19.00   za +Franca Verdel, kot 30. dan                    

Sreda Mavricij                                           

22.09                                                    19.00   za +Janeza Hrustel                                            

Četrtek Pij iz Pietrelcine                        

23.09.         8.00    na Pernovem  za +Janeza in Pavlo Siter 

                                              ter Nado Klajnšek                                                      

Petek Anton Martin Slomšek                               

24.09.  19.00   za +Franca Lešnik                                    

Sobota Sergij                                         

25.09.          8.00     za +Alojza Golčer                           

NEDELJA 26. MED LETOM – SLOMŠKOVA                       

26.09.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Ano, Antona, Jožeta in Berto Veber 

10.00   za +Martina Rotar, obl.  
 

 
 



 
 

25. NEDELJA MED LETOM                 
 

  
 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK 

 
Iz svetega evangelija po Marku  
 
Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo, vendar ni 
žêlel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govóril: 
»Sin človekov bo izročèn v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo 
umorjen, bo po treh dneh vstal.« Oni niso razumeli te besede, a so 
se ga bali vprašati. 
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se 

menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali 
med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical 
dvanajstére in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh 
zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga 
objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, 
mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč 
tistega, ki me je poslal.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mr 9,30–37 

PRI BOGU SMO VSI NA PRVEM MESTU 

 

Če bi vprašali kakšno mater, ki ma več otrok, kateri od njih ima v njenem srcu prvo mesto, bi 

odgovorila, da ima vse enako rada. Prav to, pa še v večji meri, velja za Boga: v njegovem očetovskem 

srcu je vsakdo od nas na prvem mestu. Kakor pri Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak samo večni danes, 

tako pri njem tudi ni ne prvih ne zadnjih mest, kakor si jih predstavljamo mi. Ljudje se za prva mesta 

borimo z drugimi in se pri tem pogosto ljubosumno sovražimo. Že med Jezusovimi učenci so bili 

prepiri o tem, kdo je največji. Slišali smo, kako jih je Jezus poučil: »Če hoče kdo biti prvi, naj bo 

izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« Božji Učitelj je vedel, da bodo njegove besede bolj razumljive, 

če jih ponazori s primero, zato je vzel otroka, ga prisrčno objel in dejal, da je v njegovem kraljestvu 

prostora le za tiste, ki imajo otroško srce. 

Tudi med otroki so prepiri, kdo bo prvi, vendar njihova srca še niso tako zastrupljena, kot so naša. Ko 

se med seboj igrajo, se pokažejo njihovi značaji: eni hočejo biti vodilni, drugi pa jim raje sledijo. 

Vsakdo od nas je izšel iz Božje stvariteljske roke enkraten in neponovljiv. Pri tem je Stvarnik za svoje 

sodelavce pritegnil naše starše. Od njih smo prejeli nekaj lastnosti, ki nas ločjo od drugih: telesne 

poteze, način govorjenja, hoje, po vzgoji še marsikaj drugega. Vsakdo pa je svobodna osebnost: dar 

svobode nam je Bog podelil z namenom, da se osebno razvijamo in rastemo. Pri tej rasti naj bi čim 

zvesteje upoštevali načrt, ki ga je za slehernega od nas zarisal Bog. Bolj ko smo mu zvesti, bogatejša 

bo naša osebnost. Največje bogastvo človeka je, da svojega Stvarnika posnema v sposobnosti ljubezni. 

Njemu samemu ljubezen vračamo s tem, da ga spoznavamo in ljubimo v ljudeh, ki živijo okoli nas. 

Človek, ki resnično ljubi, ne bo nikoli zahteval, da pride na prvo mesto, kakor ga pojmujemo ljudje.  
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroke varuje ljubezen njihovih staršev. Ne ravnajo samostojno in iz lastnih nagibov, niso 

sposobni skrbeti sami zase. Varni so, ker njihovi starši skrbijo zanje. S tem pa postanejo 

deležni tudi Jezusove pomoči in blagoslova. Otroci sprejemajo vse, kar se z njimi dogaja. 

Pustijo, da drugi skrbijo zanje in jih obdarujejo, obvarujejo. 

Tudi učenci naj bi sprejeli Božje kraljestvo kot otroci. To pomeni, da ne morejo z lastno 

močjo doseči, da bi vstopili vanj. Kakor otroci naj bi se počutili varne v Božji ljubezni. Kot 

otroci naj bi se pustili od Boga obvarovati in obdarovati. Jezus sam je Boga nagovoril z 

»Aba«, kar pomeni »ljubi Oče«, in se počutil varnega v njegovi ljubezni. Tako naj bi tudi 

učenci zaupali Bogu. Samo kdor ima Boga za ljubečega Očeta, lahko vstopi v Božje 

kraljestvo. Poleg lastnega truda je potrebno tudi zaupati v Boga. Priti v Božje kraljestvo je 

vedno Božji dar. Tega ni mogoče zaslužiti, lahko pa se nanj pripravimo s svojim zaupanjem, 

da tja res prispemo. 
 

Po: K. Stock, Jezus veselo oznanilo 

 

 



 

 

* Prihodnja nedelja (26. september) je SLOMŠKOVA NEDELJA.  

 

Glavna slovesnost bo pri Sv. Jožefu v Celju.  

- ob 15. uri akademija  

- ob 16. uri sv. maša.  

Somaševanje bo vodil upokojeni nadškof dr. Anton Stres.  

 

 

 

* Dom Nine Pokorn Grmovje z novembrom odpira vrata novi storitvi – DNEVNO 

VARSTVENI CENTER ŽALEC.  

Dnevno varstveni center je oblika pomoči, namenjena starejšim osebam, bolnim in 

invalidom, ki potrebujejo varstvo skozi dan, potem pa se dnevno vračajo domov.  

Podrobnejša predstavitev: www.dnpg.si.  

V zakristiji lahko dobite tudi zgibanko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vstop v cerkev morate na podlagi veljavnih predpisov 

izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, cepljenje, testiranje). 
 

 

 

Dokler bo ta ukrep v veljavi, prosimo, da z razumevanjem sprejemate 

opozorila ali kontrolo pri vhodu v cerkev.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnpg.si/

