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13.28-NED= EDVARD   7.- za farane,,Frančiška,Franc
Erker  10.-Terezija,Cvetko,Albin Leskovar in Sabina,

Magda Kavčič, Bojan Sinič, Karl Brglez 
14-PON= KALIST,GAVDENCIJ  8.- po nam. Brezmadežne              
15.TOR=TEREZIJA V.     17.-Amalija,Matevž Otorepec.

16.SRE=HEDVIKA,GAL  8.- po nam.
17.ČET=IGNACIJ ANTIOHIJSKI 8.- v zahvalo  
18PET= LUKA     18.- za d.poklice, Karl Brglez  

19.SOB= PAVEL OD KRIŽA    K-17. Amalija Španring
20-29- MISIJONSKA NED. =  URŠULA   7.-za

župljane, Franci,Tilčka, starši  Kramberger-Jerič
10.-  Anton, Jožef,Štefanija Ačko,    Janez, Terezija
Mastinšek, Zdenka,Martin Rak obl., Jožef,Antonija

Lužar,  Danijel, Julijana Gumzej, sor.obl.
SREČANJE S STARŠI  1.2. IN 3. RAZREDA

kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

Jezus ozdravi deset
gobavcev

LUKA 17.11 Ko je potoval
v Jeruzalem, je hodil

med Samarijo in
Galilejo.  

  Ko je prispel v neko
vas, mu je prišlo

naproti deset gobavih mož. Od daleč so

se ustavili  in na ves glas govorili:
»Jezus, Učenik, usmili se nas!« 

Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite
in pokažite se duhovnikom!« In med

potjo so bili očiščeni. 
 Ko je eden izmed njih videl, da je bil
ozdravljen, se je vrnil in z močnim

glasom slavil Boga. Padel je na obraz
pred njegove noge in se mu zahvaljeval;

in ta je bil Samarijan. 
 Jezus pa je odgovoril: 

»Mar ni bilo deset očiščenih? Kje
pa je onih devet?

 Ali ni bilo nobenega drugega, da
bi se vrnil in počastil Boga, razen

tega tujca?«
19 In rekel mu je: 

»Vstani in pojdi! 
Tvoja vera te je rešila.«

Jezusovo srečanje z desetimi gobavci, ki ga je zapisal
evangelist  Luka  (prim.  Lk  17,11–19),  še  zlasti  pa
besede,  ki  jih je Gospod izrekel  enemu izmed njih:
»Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila«, nam
pomagajo, da se zavemo pomembnosti vere
tistih,  ki  so  obteženi  s  trpljenjem  in
boleznijo,  da  se  približajo  Gospodu.  V
srečanju z Gospodom lahko resnično doživijo,
da  tisti,  ki  veruje,  nikoli  ni  sam!  Bog  nas  v
svojem Sinu zares ni zapustil v naši bolečini in
trpljenju,  ampak  nam je  blizu,  da  nam ju  pomaga
nositi in nas želi ozdraviti v globinah naših src.

Vera edinega gobavca, ki se je, ko je
videl, da je bil ozdravljen, poln

navdušenja in veselja ter v nasprotju z
drugimi, takoj vrnil k Jezusu  , da se mu je  
zahvalil, nam omogoča dojeti, da je povrnjeno

zdravje znamenje še nekaj bolj dragocenega kot
zgolj telesna ozdravitev, in to je znamenje

odrešenja, ki nam ga Bog daje po Kristusu ter
se izraža v Jezusovih besedah:
 »Tvoja vera te je rešila.« 

Kdor v trpljenju in bolezni moli h Gospodu, je 
prepričan, da ga Božja ljubezen nikoli ne bo 
zapustila, kakor tudi ljubezen Cerkve, ki je 
nadaljevanje Gospodovega odrešilnega dela v 
času, nikoli ne bo izostala. Telesno ozdravljenje
kot zunanje znamenje najglobljega odrešenja 
kot táko razodeva pozornost, ki je je deležen 
človek – v svoji celosti duše in telesa – pred 
Gospodom. 

Zaradi tega vsak zakrament izraža in
udejanja bližino Boga samega, ki se nas

popolnoma svobodno dotika po
gmotnih dobrinah, … ki se jih posluži in

jih naredi za orodje srečanja med nami in
seboj.

Prvenstvena naloga Cerkve je nedvomno
oznanjevanje Božjega kraljestva. Toda to

oznanjevanje mora vselej vsebovati tudi proces
zdravljenja. Po: Benedikt XVI

SAMO EDEN OD DESETIH Lk 17,11–19

Ozdravljenih je bilo deset, zahvalit pa se je prišel 
samo eden. Nad brezbrižnostjo devetih smo 
začudeni. Če pa se skušamo vživeti v katerega
od njih, bomo morda našli v njem prepričanje, 
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da se nima za kaj zahvaljevati. Ko je bil rešen 
gob, mu ni bilo nič podarjeno, temveč le 
vrnjeno nekaj, do česar je imel pravico.
Ali ne razmišlja podobno mnogo (9:1) ljudi? Ne
samo da se Bogu ne zahvaljujejo, celo vsako 
misel nanj zavračajo. 

Prepričani so, da bi Bog, če je, moral
vsakomur, ki ga v bivanje pokliče, dati vse, kar

mu pripada, in umakniti vse, kar mu bivanje
otežuje. 

Devet gobavcev bi po takem prepričanju moglo
Jezusu kvečjemu očitati, zakaj je sploh 
dopustil, da so za gobavostjo zboleli, če pa je 
že to dopustil, zakaj je tako dolgo odlašal z 
ozdravljenjem.
Kaj naj k temu rečemo? Odgovoril je Jezus, ko
je tistemu, ki se mu je prišel zahvalit, dejal, da ga je

rešila njegova vera. Deveteri so pač ravnali,
kakor so, ker niso imeli vere.

Judje so imeli sebe za čistokrvne Abrahamove
potomce in za pravoverne Mojzesove učence.

Samarijanska kri je bila pomešana s pogansko, kar
pomeni, da je vsak Samarijan že vnaprej

zaznamovan. Komaj da je mogel imeti kakšno dobro
lastnost, če pa jo je že imel, jo je imel v najmanjši

možni meri. Ko je v zgodbi povedano, da se je prišel
zahvalit prav Samarijan, je bil to za Jude opomin, naj
ljudi ne presojajo po zunanji pripadnosti, temveč po

notranji vrednosti. Človek ni dober ali slab zato,
ker izpoveduje to ali ono vero, ker je član

tega ali onega naroda, temveč ga dela
dobrega ali slabega to, za kar se sam v

srcu odloča.
Tudi danes in pri nas se najdejo ljudje, ki podlegajo
skušnjavi, kateri so podlegli Judje. Imajo se za boljše
samo zato, ker izpovedujejo vero, ki jo imajo za edino
pravo, ker izpolnjujejo predpise in zapovedi, ki jih imajo
za edino zveličavne, ker pripadajo stranki, ki jo imajo
za edini pošteno … Vse te Jezus danes nagovarja.

Po: Beseda da Besedo

.

AP.PAVEL TIMOTEJU 2,8-13 

 Spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je bil
obujen od mrtvih, Davidovega potomca,
kakor sem oznanjal v svojem evangeliju.  

ki je bil obujen od mrtvih: 
Pavlova izpoved vere v Jezusovo vstajenje; prim. Rim 1,3-

4. - Davidovega potomca db. iz Davidovega semena. -
kakor sem oznanjal v svojem evangeliju db. po mojem

evangeliju; s temi besedami se začne uvod v himno
Kristusovi smrti in vstajenju ter zaupanju v Kristusovo smrt

in vstajenje; prim. Rim 6,8.

9 Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil
hudodelec. Vendar Božja beseda ni

vklenjena.  .
10 Zato vse prenašam zaradi izvoljenih,
da bi tudi ti dosegli rešitev, ki prihaja od

Kristusa Jezusa, z večno slavo .
11 Zanesljiva je tale beseda:

Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi
zaživeli.  

12 Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi
zakraljevali.

Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas
zatajil.  

13 Če se mi izneverimo, on ostane zvest,
kajti sebe ne more zatajiti.  

KALORIJE živalce, ki ponoči zmanjšajo obleko

Bodi hvaležen, 
da nimaš vsega, kar si želiš. 
Česa bi se potem še veselil?

(Kahil Gibran)


Iščite radost v tem, 
da vnašate povsod pečat iskrenosti, 

poštenja in da se izogibate 
vsake laži in pretiravanja, 

da bo mogel iz vašega življenja 

kipeti nenehen val žive vode, 
ki bo vse dvigal 

do večnega življenja.
(sv. Janez XXIII.)



Nimam pravice izbirati lesa 
za križ svojega trpljenja. 

Križ je pripravljen po moji meri.
Pošiljaš mi ga vsak dan, 

vsako minuto, in moram ga vzeti.
(Michel Quoist)



Če molčiš, molči iz ljubezni; 
če govoriš, govori iz ljubezni; 
če grajaš, grajaj iz ljubezni; 

če prizanašaš, prizanašaj iz ljubezni.
(sv. Avguštin)

21. oktober
URŠULA

Po pripovedovanju v Zlati legendi Jakoba de Voragine je bila
Uršula  baje  hči  britanskega  kralja.  Zasnubil  jo  je  neki
anglosaški kraljevič. Dobil bi jo, ko bi se pokristjanil in počakal
tri leta, da Uršula s tovarišicami poroma v Rim. Uršula se res
odpravi z 11.000 tovarišicami (?) na pot, ko pa se vračajo, jih
pred Kölnom napadejo  in pomore Huni.  Hunski  kralj  hoče
Uršulo  za  ženo;  ker  ga  ne  mara,  jo  sam z  lokom ustreli.
Odmeve te legende najdemo v ljudskih pesmih, ki so v visokem
srednjem  veku  nastale  na  naših  tleh.  Število  enajst  tisoč
Uršulinih  tovarišic  je  seveda  pretirano.  Vsekakor  gre  tu  za
nepravilno branje okrajšave XI. M. V. (11 Martyres Virgines –
enajst mučenk devic), ki so jo nekateri razlagali 11 milia (M je
namreč rimska številka za tisoč). To bajno število je bilo ljudski
domišljiji seveda takoj všeč. Veliko število je mogoče pripisati
tudi  srednjeveškemu  pretiravanju.  Sveta  Uršula  je  danes
zavetnica  ženskih  vzgojnih  zavodov,  saj  je  sv.  Angela
Merici, ki je leta 1535 ustanovila redovno družbo, katere
namen je vzgoja deklet, prav njo izbrala za zaščitnico. Po
njej se te redovnice tudi imenujejo uršulinke. 

»Vstani in pojdi! 
Tvoja vera te je rešila.«
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