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Evangelij: Uboga vdova je dala več kot vsi Mr 12,38 44 
38

Tisti čas je Jezus med svojim 

poučevanjem govóril 

množicam: »Varujte se 

pismoukov, ki si želijo hoditi 

okrog v dolgih oblačilih in si 

želijo pozdravov ljudi na trgih, 
39

prvih sedežev v shodnicah in 

častnih mest na gostijah, 
40

ki 

vdovam požirajo hiše in 

hinavsko opravljajo dolge 

molitve; ti bodo strože sojeni.« 
41

Sedél je nasproti zakladnici in 

gledal, kako množica meče 

denar vanjo. Mnogo bogatih je 

veliko vrglo. 
42

Prišla je tudi 

neka uboga vdova in je vrgla 

dva nôvčiča, to je en kvadrant. 
43

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. 
44

Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od 

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

 

KDO JE ZARES BOGAT? 

Ameriški bogataš Ted Turner, lastnik velike televizijske mreže CNN, je 

presenetil svetovno javnost s tem, da je Organizaciji združenih narodov 

podaril ogromno vsoto – milijardo dolarjev. Žal so radodarni bogataši zelo 

redko posejani. Slovenski pregovor ve povedati: "Prej dobiš od mrtveca 

besedo kakor od bogatina dar." Apostol Jakob v svojem pismu svari bogate 



ljudi, da jim bo bogastvo v veliko breme na dan sodbe, če ga ne bodo prav 

uporabljali, še bolj pa, če so ga nabrali po krivični poti. V Apostolskih delih 

beremo, da so imeli v prvi krščanski skupnosti verniki vse skupno: bogati so 

prodajali svoje premoženje, denar pa prinašali apostolom, ki so od tega delili 

vsem, kolikor je kdo potreboval. Reveža ni bilo med njimi. In prav zaradi te 

dejavne ljubezni so jih pogani občudovali. Bolj ko se je Cerkev na zunaj 

širila in je raslo število njenih članov, težje je bilo uresničevati ta vzor 

skupnosti. Vedno pa je za Jezusove učence veljala zapoved dejavne ljubezni 

do bližnjega, brez katere je vse krščanstvo zgolj mrtva črka. Dandanes 

govorimo o treh bistvenih dejavnostih Cerkve: oznanjevanju verskih resnic in 

načel, posvečevanju po zakramentih, ki jih je postavil Jezus, sad obojega pa 

je dejavna ljubezen, ki ji s tujo besedo pravimo karitas. 

Iz vsakdanjega življenja dobro vemo, da za uresničevanje dobrodelnosti ni 

najbolj pomembno, da smo premožni, ampak da imamo čuteče srce. "Kdor 

ima ljubezen v svojem srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da," je dejal sv. 

Avguštin. Zgled take dobrote nam s prstom kaže Jezus v današnjem 

evangeliju. Ko je bil s svojimi učenci v jeruzalemskem templju, jih je 

opozoril na dar uboge vdove, revne žene, ki je v tempeljsko zakladnico vrgla 

"samo" dva novčiča. "Resnično vam povem," je dejal Jezus, "ta uboga vdova 

je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega 

preobilja; ta pa je od svojega uboštva dala vse, kar je imela, vse, kar 

potrebuje za svoje preživljanje."  

Verna slovenska mladina na svojih bogoslužnih in veroučnih srečanjih 

rada zapoje pesem Dva 

novčiča, ki jo je zložil 

duhovnik Franc Juvan, 

spodbujen ob današnjem 

evangeliju. Besedilo te pesmi 

v drugem delu pravi: "Zdaj pa 

se zamislimo, / koliko mi 

dajemo / za sestradane ljudi, / 

ki nimajo niti dva novčiča. / 

Dostikrat zapravljamo, / a pri 

tem pozabljamo / na nesrečne množice, / ki čakajo naša dva novčiča." 

Pater Miha Žužek je v enem svojih nedeljskih nagovorov po Radiu 

Vatikan govoril o Marijini družbi slovenskih služkinj (danes bi rekli 

gospodinjskih pomočnic), ki je pred drugo svetovno vojno delovala v 

Zagrebu. Mnogim slovenskim dekletom je bila takrat to edina možnost za 

preživetje. Bilo jih je nad sto, zbirale pa so se v velikem svetišču, kjer je ob 

nedeljah hodilo k maši skoraj dva tisoč vernikov. Na misijonsko nedeljo so 



imeli običajno nabirko za misijone. Kako so se duhovniki tiste župnije čudili, 

ko je teh sto revnih služkinj nabralo več denarja kot pa tistih dva tisoč, ki so 

bili na splošno bogatejši od njih.  

Naj nam bodo taki primeri v spodbudo, da bomo tudi sami najprej odprli 

svoje srce, potem pa tudi roke in delili svoje imetje s tistimi, ki imajo še manj 

kot mi. S tem si bomo nabrali neminljivo bogastvo za večnost, že tukaj pa nas 

bo osrečevala zavest, da lahko "naredimo nekaj lepega za Boga", kakor je 

rada govorila pokojna mati Terezija iz Kalkute. Silvester Čuk 

*** 

Kdove ali bi kakšen moški na njenem mestu tako zaupal preroku Eliju, da 

bi se odpovedal zadnji pesti moke in zadnjim kapljam olja?  

Zdi se, da imajo ženske večjo sposobnost kakor moški, da zaupajo drugim, 

zlasti iz ljubezni. Mnogo, premnogo je žensk, ki iz ljubezni zaupajo moškim, 

pozneje pa se izkaže, da so ti moški 

prazni in da jim niso sposobni dati 

nič drugega kakor dneve, polne 

trpljenja in poniževanja. 

Ravno tako seveda ne manjka 

moških, ki se pustijo prevarati od 

žensk, za katere se pozneje izkaže, da 

so prava poguba. Vendar se jim to 

navadno zgodi zaradi  preveč 

preračunljivosti in premalo ljubezni.  

Sposobnost zaupanja, ki je s 

človeškega vidika lahko izvor nevšečnosti, je osnovna zahteva vere, saj je 

vera zaupanje in predanost Bogu.  

Vdova iz Sarepte je čudovito znamenje vere. Po: T. Lasconi 

 

OBLETNICA SMRTI ŽUPNIKA JOŽETA ZAMUDA: V petek minevajo 

štiri leta, od kar je v večnost odšel župnik Jože Zamuda. Prav je, da se ga 

spomnimo s sveto mašo, ki bo v petek ob 17. uri. Lepo povabljeni vsi k sveti 

maši. 

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV: V nedeljo, 25. novembra, 

vabljeni letošnji zakonci jubilanti k zahvalni sveti maši ob 10.30 uri in 

skupnemu srečanju po njej v župnišče. Prosimo za prijavo. 

 

MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA 

Na voljo so Marijanski koledar (2,50€), listni koledar (0,70€), Pratika 

(5,90€). 

 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Drviš 

in Polence. 
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Ponedeljek 

12.11.2018 

sv. Jozafat 

Kunčevič 

škof 

  

Torek 

13.11.2018 

sv. Stanislav 

Kostka 

redovnik 

15.30 

16.00 

molitev rožnega venca 

za † Romana Volf 

molitev za duhovne 

poklice  

Sreda 

14.11.2018 

sv. Lovrenc 

Irski 

škof 

  

Četrtek 

15.11.2018 

sv. Albert 

Veliki 

škof 

  

Petek 

16.11.2018 

sv. Marjeta 

Škotska 

kraljica 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † župnika Jožeta 

Zamuda (obl) 

Sobota 

17.11.2018 

sv. Elizabeta 

Ogrska 

redovnica 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Frančeka Kregar 

(obl), družino Kregar 

Nedelja 

18.11.2018 

33. 
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LETOM 

sv. Filipina 

redovnica 

8.30 

 

 

 

 

10.30 

za † Miha in Mihela, 

Barbaro in Nežo Jager  

za † Antona, Franca in 

Vero Majer 

 

za † Marijo Cverlin 

za † Jožeta Vehovar 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 


