
 

 

V E Z I  Ž U P N I J E  B E S N I C A  

1. november 2022                                                                                                  Številka 11, leto XXIX 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

»PROVOKACIJA« (Lk 20, 27–38)  
 

Evangelijsko pripoved s katero nam postreže Luka na zahvalno nedeljo, si lahko zelo živo predstavljamo. 
Še toliko bolj, če se miselno prestavimo v tisti čas. Ob sobotah zvečer je bilo v templju še posebej živah-
no. Zbirali so se učenjaki tistega časa. Iskali so odgovore. Odpirale so se številne debate. A dejstvo je, da 
so bili prisotni mnogi, ki niso bili enakih misli in prepričanj: farizeji, saduceji … in v tokratnem odlomku 
seveda tudi Jezus. Prepričanje saducejev je temeljilo na petih Mojzesovih knjigah in tega nauka so se 
striktno držali. Zanje je značilno tudi to, da niso verjeli v posmrtno življenje. Kar ni bilo zapisano v pete-
roknjižju, zanje ni bilo merodajno. Ta večer s provokativnimi vprašanji ne stopajo pred druge Jude, tem-
več prav pred Jezusa, ki je veljal za novega preroka v mestu. Provokacija temu Galilejcu se je skrivala v 
drobni »uganki« o ženi in več možeh, s katerimi je bila poročena v času življenja. Se je tudi tebi že kdaj 
zgodilo, da ti je kdo zastavil vprašanje zgolj kot provokacijo? Situacija je namreč primerljiva z našim vsak-
danom. Nekaterih odgovor pravzaprav sploh ne zanima in je vprašanje namenjeno samo temu, da preiz-
kušajo tvoje prepričanje ali da te pripravijo do prepira. Jezus je v njihovi »uganki« zaznal provokacijo, a je 
bil mojster odgovorov. Vedel je, da njih sam odgovor ne zanima, saj v vstajenje sploh ne verjamejo. Nikjer 
ni zapisano ali jih je s svojim odgovorom prepričal, a vendarle jim je dal misliti. Misliti daje tudi nam. In 
dejstvo je, da je to, kar izvira iz tega večernega srečanja v templju, da torej obstaja življenje, ki pa bo po-
polnoma drugačno od tega, ki ga živimo tukaj. Da je bil Jezus še bolj provokativen, v komunikaciji s Sadu-
ceji utemelji svojo razlago in uporabi celo primer prav iz dela Svetega pisma, ki ga oni sami poznajo in 
»priznavajo«. Bog je Bog živih. Takoj se odpira želja po racionalni razlagi nebes. Kako bo tam? Na kak 
način? Gospod, namesto jasnih odgovorov morda potrebujemo malo več vere. Bog živih, živi v nas! Daj 
nam vere pa tudi moči, da se tudi sami znajdemo v provokacijah našega časa.                                                                       

Povzeto po: R. L. Hyde 
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NOVEMBER 

1 
TOREK 

 
VSI SVETI 

1000 + Vida Jereb, 1. obl. 

1400 ++ starši Janez in Ivana Kozjek 

1500 molitev na pokopališču in blagoslov grobov 
1530  molitev za vse rajne v župnijski cerkvi  

 
NOVEMBER 

2 
SREDA 

 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH  

700  po namenu svetega očeta 
1830 molitev pred Najsvetejšim 
1900 ++ Anton in Dolfi Potočnik in vsi verni rajni 

NOVEMBER 
3 

ČETRTEK 

sv. Viktorin Ptujski,  
škof in mučenec 

700 za zdravje 

NOVEMBER 
4 

PETEK 

sv. Karel Boromejski, škof, 
1. petek 

1830 molitev pred Najsvetejšim 
1900 + Francka Bešter 

 
NOVEMBER 

5 
SOBOTA 

Zaharija in Elizabeta,  
starši Janeza Krstnika, 

1. sobota 

1900 ++ Jože Arh, obl., in Dušan Grčar 
obhajanje starejših po 900 

DAROVANJE ZA ŽUPNIKA 

 
NOVEMBER 

6 
NEDELJA 

32. nedelja med letom—
ZAHVALNA, 

DAROVANJE ZA ŽUPNIKA 

700  za farane 

1000 (+ Pavla Papler, obl., za zdravje)* 

 

NOVEMBER 
7 

PONEDELJEK 

 

sv. Engelbert, škof 
1900 ++ Valentin in Frančiška Sušnik, obl.,  
         + Črtomir Košnik, roj. dan (sestra) 
1930 Svetopisemska skupina 

NOVEMBER 
8 

TOREK 

sv. Bogomir, škof 700 (po namenu)* 

NOVEMBER 
9 

SREDA 

Posvetitev Lateranske bazilike 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 ++ starši Rebselj, obl. 

NOVEMBER 
10 

ČETRTEK 

sv. Leon Veliki, papež 700 (po namenu)* 

NOVEMBER 
11 

PETEK 

sv.  Martin iz Toursa, škof 1900  + Emil-Milan Fajfar 

NOVEMBER 
12 

SOBOTA 

sv. Jozafat Kunčevič,  
škof in mučenec 

SB 1900  za zdravje 

NOVEMBER 
13 

NEDELJA 

33. nedelja med letom 700 za farane 

1700 + Franc Strel (sv. mašo in pogovor po njej bo 
vodil Martin Golob, župnik v Grosuplju) VABLJENI 

NOVEMBER 
14 

PONEDELJEK 

sv. Lovrenc Irski, škof 1900 ++ Franci Mohorič, obl., + Jože Bratkovič 

NOVEMBER 
15 

TOREK 

sv. Albert Veliki,  
škof in cerkveni učitelj 

700 (po namenu)* 

»Prinašati evangelij s pričevanjem lastnega življenja spreminja svet.« Papež Frančišek 



 

   NOVEMBER 
16 

SREDA 

 

sv. Marjeta Škotska, kraljica 
1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Zdravko Knific 

NOVEMBER 
17 

ČETRTEK 

sv. Elizabeta Ogrska,  
redovnica 

700 (po namenu)* 

NOVEMBER 
18 

PETEK 

Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

1900 po namenu 

NOVEMBER 
19 

SOBOTA 

 

sv. Matilda, redovnica 
1900 + Marijan Starman (otroci) 

 
NOVEMBER 

20 
NEDELJA 

 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 
pri deseti sv. maši pojejo vsi 

zbori; po maši pogostitev zanje; 

 

700 za farane 

1000 v zahvalo za 60 let skupnega življenja  
         (Jože in Ljudmila Bertoncelj) 

 

NOVEMBER 
21 

PONEDELJEK 

 

Darovanje Device Marije 
1900 + Slavka Šubic,  
         ++ policisti in policistke ter uslužbenci MNZ 

NOVEMBER 
22 

TOREK 

sv. Cecilija,  
devica in mučenka 

700 + Marijan Starman (sosedje) 

NOVEMBER 
23 

SREDA 

sv. Klemen I.,  
papež in mučenec 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900  + Rezka Čadež 

NOVEMBER 
24 

ČETRTEK 

sv. Krizogon Oglejski,  
mučenec 

NI NAROČENEGA MAŠNEGA NAMENA 

NOVEMBER 
25 

PETEK 

sv. Katarina Aleksandrijska, 
devica in mučenka 

1900 ++ Janez in Katarina Knific 

NOVEMBER 
26 

SOBOTA 

sv. Valerijan Oglejski, škof SB 1900 + Ivo Jereb, DAROVANJE 

 

NOVEMBER 
27 

NEDELJA 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas, 

DAROVANJE 

700 za farane 

1000 + Marijan Starman (družina Rihtaršič) 

 

NOVEMBER 
28 

PONEDELJEK 

 

sv. Elijan, mučenec 
1900 ++ starši Podskokarjevi-Brenkuš,  
         NI NAROČENEGA 2. MAŠNEGA NAMENA 

NOVEMBER 
29 

TOREK 

sv. Filomen, mučenec NI NAROČENEGA MAŠNEGA NAMENA 

NOVEMBER 
30 

SREDA 

sv. Andrej, apostol 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900  ++ starši ter brat in sestra Bertoncelj 

»Tri besede povzemajo Marijino življenjsko naravnanost: poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje, odločitev, dejanje. 
Te besede kažejo pot tudi za nas v tem, kar Gospod želi od nas v življenju. Poslušanje, odločitev, dejanje.«  

papež Frančišek 



 

 


