
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mr 10,17–30 

»KAJ NAJ STORIM?« 
 
Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove 
besede o poti popolnosti, ki naj jo 
izberemo, da se naše prijateljstvo z njim 
poglobi in utrdi. To, kar nam govori, 
moramo vzeti zares in po tem uravnavati 
svojo življenjsko pot. Iz življenja sv. 
Antona Puščavnika je znano, da se je za 
to obliko hoje za Kristusom odločil prav ob 
poslušanju današnjega evangeljskega 
odlomka. »Eno ti manjka: pojdi, prodaj 
vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš 
zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za 
menoj«! Bil je prepričan, da so te besede 
namenjen prav njemu – in njihovo 
naročilo je nemudoma izpolnil. Podobno 
je ravnal sv. Frančišek Asiški: odrekel se 
je očetovemu bogastvu in se »zaročil« z 
uboštvom, da bi s svobodnim srcem služil 
Bogu. 
Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil 
dober in iskren, vendar premalo 
velikodušen, nam hoče povedati, da naj 
svojega srca ne navezujemo na dobrine 
tega sveta. Te namreč pogosto težijo 
našega duha, da se ne more dvigniti v 
višine Božjega sveta. 

 
 
 
 
 
 

Smrtno nevarna bolezen materializma ne 
grozi samo bogatim, saj obstajajo tudi 
ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji 
mali lastnini. Vsakdanje življenjske 
izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, 
sovraštva, sporov, tožb) povzroči pohlep 
po imetju! Kakor da bi mogli vse to 
odnesti s seboj čez prag smrti. 

 

Razumno in modro je na začetku vsakega 
dne, pa tudi večkrat čez dan, prositi 
Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?« 
Ne živimo od danes na jutri, ustvarjeni 
smo za večnost, ki jo bomo dosegli, če 
bomo nabirali »zaklade«, ki bodo šli z 
nami! Bodimo tudi mi kot mladenič 
pogumni in povprašajmo Gospoda, kaj 
nam je storiti? Pa ne ostanimo zgolj pri 
vprašanju, aktivno in dejavno se na to 
odzovimo, da bodo naša dejanja privedla 
k rezultatu – večni sreči, polnosti življenja. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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NE ODVRNIMO SE OD 
ŽIVLJENJA 

 
Evangelist Marko pripoveduje zgodbo, v 
kateri mož vpraša, kako lahko doseže 
večno življenje. Jezus mu svetuje 
zapovedi. Mož mu odgovori, da jih že vse 
izpolnjuje. Tega moža si predstavljam kot 
moškega v srednjih letih. Poskusil je 
pravilno živeti. Ni se ustalil le v zunanjem 
svetu, ampak tudi v svoji duhovnosti. Vse 
je poskusil storiti prav in izpolnjevati vse 
zapovedi. Toda v svojem srcu čuti, da še 
nekaj manjka. In Jezus se je ozrl nanj, 
»ga vzljubil in mu dejal: ›Eno ti manjka: 
pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in 
imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in 
hôdi za menoj!‹« (Mr 10,21). 
V tem človeku je Jezus začutil 
hrepenenje, da bi šel naprej, da se ne bi 
zadovoljil z zapovedmi, ki se jih je držal, 
saj je začutil, da mora v življenju obstajati 
še nekaj več. Od tega človeka Jezus 
pričakuje, da bo storil nekaj 
nenavadnega, da bo prodal vse svoje 
imetje in denar podaril revežem. To ni 
izziv, ki bi bil primeren za vsakega. Toda 
Jezus čuti, da bi ta radikalnost bila 
primerna naravi tega moža. To bi bila pot, 
preko katere bi njegovo življenje prinašalo 
sadove. Toda mož žalosten odide, ker 
ima veliko premoženje. Ne more pristati 
na Jezusovo besedo. V sebi ima impulz, 
da bi živel bolj radikalno in avtentično. 
Toda nima poguma, da bi sledil temu 
impulzu. Posledice so žalost in depresija. 

Včasih je depresija znak, da nismo sledili 
svojemu notranjemu impulzu. Ker 
zavračamo življenje, se naša duša upre z 
depresijo. Tako bi lahko bila depresija 
povabilo, naj si upamo živeti, namesto da 
bi dovolili, da nas plahi glasovi odvračajo 
od življenja.  

 
 

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja 
 

 
Dobri Jezus! 

Tudi mi se velikokrat 

težko ločimo od 

svojega luksuza in 

bogastva, ki 

napolnjujeta naš 

vsakdan. Daj nam 

moči, da bi znali 

odložiti balast, ki nas 

ovira pri tem, da bi resnično služili 

tebi. Naj bomo zgled v svoji 

preprostosti in ponižnem služenju 

sočloveku, da bomo lahko užili 

notranjo srečo ter polnost v 

sedanjosti in večnosti. Amen. 
AK 

 
 

ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE 
 

Za življenje potrebuješ zrak. Če sta ti 
odvzeta zrak za dihanje in prostor za 
življenje, se moraš braniti in terjati svojo 
pravico, svojo pravico do človeka vrednega 
življenja. A če vsepovsod vidiš sovražnike, 
če se tvoje srce zamrači in če začne 
sovražiti, potem se odprejo vrata v pekel. V 
tvojem srcu lahko stanujejo nebesa. A v 
svojem srcu lahko ustanoviš tudi pekel. 
Včasih trpi nekdo večinoma zaradi trpljenja, 
za katerega se boji, da bi lahko prišlo, 
medtem ko vendar v resničnosti ne pride. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



Tako ima človek za nositi več trpljenja, kot 
mu je bilo naloženo. 
Strah povzroča bolezen. Večinoma 
povzroča bolezen bolj kot tisto, česar se 
človek boji. Strah porablja energijo. Danes 
hromi moči, ki bi jih človek jutri nujno 
potreboval, da bi prenesel nesrečo. 

 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 
 

POROKA 
 

Mnogi poročeni ljudje mislijo, da s poroko 
postanejo lastniki drug drugega, kakor 
postaneš lastnik hladilnika, štedilnika ali 
računalnika. Mož in žena nista last drug 
drugega kakor stvar, ampak se drug 
drugemu v ljubezni podarita. Ohranita 
svojo istovetnost. Libanonski pesnik je 
zapisal: »V templju stojijo stebri vsak na 
svojem mestu. Prav zato skupaj nosijo 
čudovit strop.« Podrobneje poglejmo 
cerkve ali druge velike stavbe. Stebri 
stojijo vsak na svojem mestu. Tudi v 
naravi opazimo ta zakon sobivanja. 
Mogočna drevesa kot so hrasti, ne rastejo 
v senci drugega, ampak vsako zase. 
Senca ovira rast in razvoj. Resnična 
ljubezen potrebuje razdaljo. Bolj ko eden 
od zakoncev dopušča drugemu svobodo, 
bolj bo – kot povračilo – doživljal drugega 
kot dar.  
 

     
 

»Kaj ste s tem mislili?« Morda tudi to, da 
naj vsak od zakoncev kdaj sam moli, naj 
gre tudi sam na duhovne vaje. Pa tudi 
kdaj pa kdaj sam s prijatelji na zabavo. Pa 
spet ne prepogosto. Stebri v templju ne 
smejo biti preveč oddaljeni, če hočejo 

držati strop. Strop je lep, če so stebri 
ravno prav narazen in ravno prav blizu. 
 Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in srečo v družini 

Po: J. Kužnik 
  

 
 Smo v oktobru, ki je mesec molitve 
rožnega venca. Verjetno ima vsak izmed nas 
doma rožni venec, zato poskrbimo, da ne bo 
sameval v kakšnem predalu, ampak da se bo 
bolj pogosto »grel« v naših rokah. Naj ta 
meditativna molitev postane del našega 
življenja!   
Vabljeni tudi k skupni molitvi v našo župnijsko 
cerkev, kjer to molitev molimo 20 minut pred 
večerno sv. mašo. 

 Upoštevajmo preventivne ukrepe za 
preprečevanje virusnih okužb: vzdrževanje 
medosebne razdalje, razkuževanje rok in nošnja 
zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Za vse 
starejše od 15 let je obvezno tudi 
izpolnjevanje pogoja PCT za vstop v cerkev 
in druge župnijske prostore. 

 S pomočjo dvigala iz Maribora je bil v torek 
saniran vrh zvonika na cerkvi sv. Barbare, ker 
ga je razkril veter. 

 Lepa hvala ekipi Stanka Pšeničnika za 
pripravljalna dela glede novih župnijskih 
prostorov na župnijskem dvorišču.  

 

Darovalci za drenažo 
na Lešah: 
N. N. 100 €; N. N. 300 €; 
N. N. 80 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 
52.649,91,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 
 

10. 10. 2021  –  28. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +dekana g. Mateja Močilnika – 
40. obletnica 
11.00 na Poljani za +Silvestra Krebs, 
družina Borko 

 

PONEDELJEK, 11. 10., Janez XXIII. 
19.00 za +Jožico Gorjup, Marjan in 
Cvetka Berložnik 
 
TOREK, 12. 10.; Maksimilijan Celjski  
19.00 za +Maksa, Marijo in Pavlija Rener 
 
SREDA, 13. 10.; Koloman, mučenec  
7.30 za +Franca Paradiž, žena Kristina 
 
ČETRTEK, 14. 10., Kalist I., papež  
19.00 za +Stermecove 
 
PETEK, 15. 10., Terezija Avilska  
7.00 za +Marijo Potočnik, Janko z družino 
 
SOBOTA, 16. 10., Marjeta Alacoque 

19.00 za +Terezijo Petek 
 

 

17. 10. 2021  –  29. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Franca Pačnik 
 
 

14. oktober 
KALIST I. 

 
Kalist, ki je vodil Kristusovo Cerkev od leta 
217 do 222, je izšel iz suženjske družine. 
Rodil se je leta 155 kot sin sužnja Domicija 
v Rimu. Že v mladih letih je postal kristjan 
in vere se je trdno oklepal. Bil je izredno 
nadarjen in zvest, gospodarja je imel rad in 
ga ni hotel zapustiti. Zaradi svoje prevelike 
dobrosrčnosti je prišel v ječo in iz nje so ga 
rešili njegovi krščanski prijatelji. Nasprotniki 
so dosegli, da so Kalista najprej prebičali, 
nato pa obsodili na prisilno delo. Po nekaj 
letih nečloveškega trpljenja je Kalist 
dosegel prostost, ko je Cesar Komod na 
prošnjo svoje žene, ki je bila kristjanom 
naklonjena, izdal odlok o splošni 
pomilostitvi. Kalist se nekaj časa ni upal 
vrniti v Rim. Tja je prišel šele za časa 
papeža Zeferina, ki ga je posvetil v 
diakona in mu izročil najprej upravo 
katakomb, pozneje pa nadzorstvo nad vso 
cerkveno imovino. Pri svojem delu se je 
tako izkazal, da je bil po smrti papeža 
Zeferina leta 217 izvoljen za njegovega 
naslednika.  
Ne ve se natančno, kdaj naj bi Kalist umrl. 
Staro poročilo ve povedati, da so ga vrgli v 
ječo, kjer je trpel lakoto in je bil večkrat 
bičan do krvi.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 Svete maše 
 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik  

 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com

