
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mr 10,35–45 

MESTO OB JEZUSU 
 
Evangelij, ki smo ga brali na današnjo 29. 
nedeljo med letom, nam razkriva 
občutljivo človeško ranljivost: ošabnost, ki 
povzroča razdore.  
Odlomek iz Markovega evangelija nam je 
pravkar dal sporočilo, da so s ponižnostjo 
in razdori imeli težave tudi apostoli. Jezus 
je šel v Jeruzalem, kjer bo obsojen na 
smrt, bičan, s trnjem kronan in križan. 
Apostoli so to dobro vedeli, saj jim je 
Jezus že prej to kar dvakrat povedal. 
Kljub temu so apostoli upali, da bo Jezus 
spremenil svoj načrt in se prepustil slavi 
tega sveta, tako da bo postal kralj, ki bo 
obvladoval vse ljudi. Jakob in Janez, po 
krvi brata, od Jezusa zahtevata, da bi bila 
prva in najvišja v nebesih. Še tam bi rada 
poveljevala drugim. Prvi razkol v Cerkvi 
se je tako zgodil pred Jezusovimi očmi: 
Janez in Jakob sta se postavila proti 
drugim desetim apostolom. Šlo je za prva 
mesta v zboru apostolov: kdo bo večji in 
pomembnejši od drugih. 
To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v 
Cerkvi, ki jih povzroča ošabnost. Ko 
nekdo hoče biti več kot drugi, takrat se  

 
 
 
 
 

 
prične razkol. Niti demokratičnost in 
toleranca tega razkola ne moreta 
odpraviti, zato ker nista dovolj močni, da 
bi lahko odpravili egoizem. Miselnost tega 
sveta se je pretihotapila že med apostole 
in v poznejših stoletjih je ta miselnost 
dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v 
posedovanju (prim. Mr 10,35–45). 

Pismo 
Hebrejcem 
nam danes v 
drugem berilu 
priporoča, naj 
se trdno 
držimo 
veroizpovedi, 

ker imamo veličastnega velikega 
duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, 
Božjega Sina. Čeprav brez greha, je bil 
kakor mi preizkušan v vsem (prim. Heb 
4,14–16). Ne pozabimo, da so nebesa 
naš cilj, in zato se ne smemo čuditi, da je 
pot strma in utrudljiva. Vredno je nekaj 
pretrpeti, da nebesa dosežemo. Kam 
bomo pa v teh nebesih »posedeni ob 
Velikem duhovniku« (če jih seveda 
dosežemo), pa bo jasno šele tam. 

 

Po: P. Štumpf 
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Jezus je marsikatero misel in željo svojih 
učencev postavil na glavo. Tako dela tudi 
v današnjem evangeliju.  
Jakob in Janez bi rada postala največja 
med apostoli. Jezusa nagovarjata, naj bi 
ju v svojem kraljestvu posadil enega na 
desnico in drugega na levico, torej na prvi 
in najvišji dve mesti. 
Jezus je vsem skupaj povedal, da so 
njegovi pogledi na prva mesta drugačni. 
Pri narodih in njihovih veljakih res 
prevladuje pojmovanje, da so prvi in 
največji oni, ki sedijo na vladarskih 
prestolih. 
Na Jezusovo desnico in levico ne vodi 
nobena druga pot razen tiste, po kateri 
gremo z roko v roki in se med seboj 
podpiramo. Na sedežih poleg Jezusa 
bomo skupaj z drugimi – ali nas pa tam 
sploh ne bo. 

Po: F. Cerar 
 
Saj tudi Sin človekov ni prišel,  

da bi mu stregli, ampak da bi on 

stregel … (prim. Mr 10,45) 

 

ZA SLUŽENJE 
 

Jezus, daj mi plemenito srce, da ti 

bom bolje služil. 

Močno srce, da bom iskal visoke 

cilje, ne povprečnih izbir. 

Požrtvovalno srce za delo,  

da bom gledal v njem poslanstvo in 

ne breme. 

V trpljenju veliko srce,  

da bom dober vojak pred svojim 

križem 

in čuteč Cirenejec za križe drugih. 

 

Veliko srce za svet, razumevanje za 

njegove krhkosti,  

pa nedotakljivost za njegove ideje in 

mike. 

Veliko srce za ljudi, zvesto in 

pozorno,  

zlasti pa uslužno srce,  

predano malim in ponižnim. 

Srce, ki ne bo zagledano vase, ki se 

bo vedno opiralo nate,  

srečno v služenju tebi in bratom, 

Gospod,  

vse dni mojega življenja. 
 

Po: Ignacio Laranaga, Zakladnica 

molitve 

 

 

 Od jutri, ponedeljka, 18.10.2021, bodo 
večerne sv. maše ob 18.00!!! 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Za duhovno rast 
 
 



 Prihodnja nedelja je misijonska. 
Cerkev se še posebej zaveda svojega 
misijonskega poslanstva. Zato smo ta dan 
še posebej pozorni do misijonarjev, ki 
oznanjajo evangelij v krajih, kjer Cerkev še 
ni navzoča ali še ni samostojna. Na 
misijonsko nedeljo po slovenskih župnijah 
poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta 
se solidarno porazdeli za potrebe 
oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar 
vključuje tudi človeški in kulturni napredek 
številnih ljudstev. Hvala za vsak vaš dar! 
Osrednja slovesnost misijonske nedelje, 
24. oktobra 2021, bo potekala v velikem 
šotoru v Vidmu pri Ptuju. Program se bo 
začel ob 15.00 z duhovno pripravo. Ob 
16.00 bo slovesna sveta maša, 
ki jo bo daroval mariborski nadškof msgr. 
Alojzij Cvikl ob somaševanju z duhovniki in 
misijonarji. Na voljo za ogled bo Potujoča 
misijonska razstava. Ožji del razstave (o 
p. Mihu Drevenšku) bo razstavljen v 
župnijskem domu p. Miha Drevenška v 
Vidmu, širši del (o vseh slovenskih 
misijonarjih od 14. st. dalje do današnjih 
dni) pa v minoritskem samostanu sv. Petra 
in Pavla na Ptuju (Minoritski trg 1).  

 Počasi se bliža se praznik vseh svetih 
in vernih duš, ko se še posebej spominjamo 
naših rajnih staršev, bratov, sester, 
sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in 
znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših 
dragih rajnih spominjamo samo s svečami 
in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu 
molitve. 

Na Slovenski karitas tudi letos v akciji 
»Manjša sveča za sočloveka sreča« 
pozivajo k manjši porabi sveč in k uporabi 
manjših sveč, ki gorijo krajši čas. S tako 
odločitvijo bomo varovali okolje, ob tem da 

lahko privarčevana sredstva podarimo za 
ljudi v stiski. 

 Letošnje evropsko novoletno srečanje 
mladih bo od 28. 12. 2021 do 1. 1. 2022 v 
Torinu. Romanje, ki se ga vsako leto 
udeleži približno 20.000 mladih poteka že 
vrsto let v sodelovanju evropskih mest, 
katerih družine gostijo mlade romarje, z 
ekumensko taizejsko skupnostjo, v kateri 
skupaj prebiva okrog sto bratov katoličanov 
in protestantov. Več o srečanju najdete na 
spletni strani Katoliška mladina. 
 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. 
 Priprava odraslih na krst – katehumenat, 
se bo začela 5.11.2021 na Ravnah. Prijave: 
zu.ravne@rkc.si ali po telefonu 041 388 
268. 

 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. 
 

 

Darovalci za drenažo na 
Lešah:  A. J. 50 €; N. N. 70 
€; Anton Petek 100 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 52.429,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVE! 

mailto:zu.ravne@rkc.si


 

 
 

 

 

17. 10. 2021  –  29. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 

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

 

PONEDELJEK, 18. 10., Luka, evangelist 
18.00 za +Stanka Majerič, obl., Erika in 
Miha Jamer 
 
TOREK, 19. 10.; Pavel od Križa  
18.00 za +Jerneja Novak, obl. 
 
SREDA, 20. 10.; Irena, mučenka  
7.00 za +Toneta Pečnik in v zahvalo 
 
ČETRTEK, 21. 10., Uršula, devica  
18.00 za +Urško Tasič 
 
PETEK, 22. 10., Janez Pavel II., papež  
7.00 za +Frančiška Prepadnik,  
        Požnekovi 
 
SOBOTA, 23. 10., Janez Kapistran 

17.00 za +Uršulo Krevzel, osm., otroci z 
družinami 
18.00 za +Kristino in Alojza Ferenc ter 
sorodnike 
 

 

24. 10. 2021  –  MISIJONSKA 
NEDELJA 

 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Jožefo Komar, Rašešnikovi 
 
 

22. oktober 
PAPEŽ JANEZ PAVEL II. 

 

Prvi papež slovanskega rodu v dvatisočletni 
zgodovini Cerkve.  Sicer pa se je Karol 
Wojtyla rodil 18. maja 1920 v Wadowicah 
na Poljskem. Oče je bil podčastnik poljske 
vojske. Mati mu je umrla, ko mu je bilo 
komaj devet let. Oče ga je vzgajal s svojim 
zgledom, a je tudi on umrl tik pred začetkom 
druge svetovne vojne. Po končani osnovni 
in srednji šoli se je vpisal na fakulteto za 
književnost v Krakovu. Zaradi nacistične 
okupacije Poljske ni mogel študirati, ampak 
je postal delavec. Čutil je, da ga vleče 
Kristus. Po študiju teologije v tajnem 
semenišču ga je krakovski nadškof 
novembra 1946 posvetil v duhovnika. Po 
dveh letih je v Rimu doktoriral, nato pa 
duhovniško službo opravljal po Poljski in 
leta 1964 postal krakovski škof. Papež 
Pavel VI. ga je 1967 imenoval za kardinala 
in člana mnogih rimskih kongregacij, nato 
pa je bil 1978 izvoljen za papeža. Za 
krmilom Petrove barke je bil vse do 2. aprila 
2005. Kot prvi oznanjevalec evangelija je po 
vzoru apostola Pavla veliko potoval po 
svetu. V atentatu je bil poškodovan, a je 
svojega atentatorja obiskal v zaporu in mu 
dejanje odpustil. Izdal je šestnajst 
pomembnih okrožnic in številne dokumente. 
Papež Frančišek ga je 27. aprila 2014 
razglasil za svetnika. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 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  
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