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NEDELJA 32. MED LETOM                      

11.11.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem   za +Dušana Pečnik, obl. 

ob 10h   za +Martina in Marijo Novak  

                     ter Podgorškove in Centrihove  

Ponedeljek Jozafat                                                  

12.11.                 ob 18h   za +Terezijo Verdel, obl.     

Torek Stanislav Kostka              

13.11.         ob 7h     za +Martina Golavšek in Ožbelakove             

Sreda Nikolaj Tavelić                          

14.11.                                                    ob 7h     za Štefana Trupkovič in starše Čretnik, obl.  

Četrtek Albert Veliki                                      

15.11.           ob 18h   na Pernovem   za +Jožeta Arh, osmina                                  

Petek Marjeta Škotska                                  

16.11. ob 18h   za +Antonijo in Adolfa Žolnir, obl.        

Sobota Elizabeta Ogrska                                    

17.11.          ob 7h     za rajne Žibretove, obl.              

NEDELJA 33. MED LETOM                      

18.11.  
 

  

ob 7h     za farane                              

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

ob 10h   za +Martina Rotar                 
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Mr 12,38–44 

DOLGA OBLAČILA 

 

Jezus v današnjem evangeliju svari pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih oblačilih in opravljajo dolge 

molitve. 

Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam in dolgim molitvam. Prav tako bi bili 

v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje kratko. To dvoje spada med tiste zunanje reči, ki same po sebi 

niso ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih 

uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov: lakomni, slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili 

na ljudi vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje 

znake pobožnosti so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus je to popačenost 

razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne nasedajo. 

Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel v tempelj. Opazil je, kako so nekateri 

metali denar v zakladnico. Gotovo je bil  marsikoga med njimi vesel, ko je videl, kako velik del svojih 

dohodkov prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je spet opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu. 

Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, pod 

katero skriva notranjo pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom: lahko je znak darovalčeve notranje revščine, 

lahko pa se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna 

dva novčiča. 

Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo in kakšne darove naj nosimo v 

cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni presoji. Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo pretentali in z nikakršnim 

darom ga ne bomo preslepili, da ne bi videl v našo notranjost in precenil vrednosti našega srca. 
 

Po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo 

 

 

 

 

Sedél je nasproti zakladnici  
in gledal, kako množica  

meče denar vanjo.  
Mnogo bogatih je veliko vrglo. 

Prišla je tudi neka uboga vdova  
in je vrgla dva nôvčiča,  

to je en kvadrant. Tedaj je poklical  
k sebi svoje učence in jim rekel:  

»Resnično, povem vam:  
ta uboga vdova je vrgla več  

kot vsi, ki so metali v zakladnico. 
Vsi so namreč vrgli  

od svojega preobilja, ta pa je dala  
od svojega uboštva vse,  

kar je imela,  
vse, kar potrebuje za življenje.« 

 
(Mr 12,41–44) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Naš Mešani cerkveni pevski zbor obhaja letos                    

20-letnico ustanovitve.                                                            

Vsi lepo vabljeni na jubilejni koncert zbora,                             

ki bo v župnijski cerkvi v nedeljo, 18. novembra, ob 16. uri.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


