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NEDELJA 28. MED LETOM                           

11.10.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Dušana Pečnik  

10.00   za +Adolfa, Jakoba in Ivanko Žolnir  

                    ter rajne Štampetove  

Ponedeljek Maksimilijan Celjski               

12.10.                 19.00   za +Jožico Nareks                                                         

Torek Gerald                                    

13.10.        7.00     za +Jožefo Verdel                                      

Sreda Kalist I.                                 

14.10.                                                    7.00     za +Jožeta Fluks                                        

Četrtek Terezija Velika (Avilska)                       

15.10.         8.00     na Pernovem   za +Mirana Cokan in starše        

Petek Marjeta Alakok                                                      

16.10. 19.00   za +Olgo, Jožeta in Ano Šraml, obl.               

Sobota Ignacij Antiohijski                                      

17.10.          7.00     za +Jožeta in Štefko Krajnc                                       

NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA                  

18.10.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

10.00   za +Marico in Martina Volf, obl.  
 

                                  



                28.  NEDELJA MED LETOM  
          

 

EEvvaannggeelliijj  
 
VSI SMO POVABLJENI NA NEBEŠKO SVATBO 
 
Iz svetega evangelija po Mateju  
 
Tisti čas je Jezus spregovóril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v 
prilikah: »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu 
sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso 
hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: 
Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je 
pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na 
svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih 
sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste 
morilce in njihovo mesto požgali. 
Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso 
bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ 
Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in 
svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je 
opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: 
›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal. 
Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzíte ven v 
najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a 
malo izvoljenih.«  
 
 

Mt 22,1–14 

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO 

 

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa 

se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril 

in jih tudi najprej povabil na ''svojo gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili 

povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da 

drugi, tujci, bolj sprejemajo ''vabilo na gostijo'' kot pa ''domači''. 

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da 

vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno 

primerno pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. 

Prispodobo svatovskega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga 

imamo kot kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in 

zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz notranjega razpoloženja. 

Predvsem gre za ''notranjo obleko'' srca, duha. 

Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil ... Vse premorem v njem, 

ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, 

pogum, nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ''gostijo z izbornimi jedili''. 

Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan. 

V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo oznanilo današnje 

nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da 

se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano 

gostijo in Gostitelja! 
                                                                                                                                                         Povzeto po: www.lemont-svs.org/ 

 

http://www.lemont-svs.org/
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* V preteklem tednu smo se spraševali, ali bodo v nedeljo (11. oktobra) lahko maše 

kot do sedaj, ali pa bo tudi za cerkve dovoljeno zbiranje samo do 10 oseb.   

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v petek (9. 10.) objavil določilo, po 

katerem lahko verske skupnosti do torka, 13. oktobra, organizirajo dogodke tako kot do 

sedaj. V ponedeljek (12. 10.) bo NIJZ objavil nadaljnja navodila. – Pričakujemo in 

upamo, da bo tudi zanaprej ostalo tako.   

 

Gospod nad vojskami bo na 
Síonski gori pripravil vsem 
ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, 
gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi 
in okusnimi jedmi, s prečiščenimi 
žlahtnimi vini.  (Iz 25,6) 
 
»Kakšen je raj?« 
Temu vprašanju se ne moremo upirati, tudi če vemo, da raj ni 
kakšen kraj, temveč način bivanja. Je Bog. 
Sveto pismo govori o raju v različnih prispodobah, ne zato, da bi si 
ga tako predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je. 
Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva. 
Govori nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni 
stopnji, tisto srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene 
prazničnosti, prijateljskega vzdušja in vedrega razpoloženja. 
Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav 
gostijo kot znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, 
navzočnost vstalega od mrtvih, »prebivalca« raja med nami. 
Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje 
spremenimo v raj, tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, 
mir, praznovanje. 
Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z 
vstalim Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje 
okušanje raja, ki nas čaka. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 


