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Evangelij: Pohvala hvaležnega ozdravljenca Lk 17,11 19 

11Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil 
med Samaríjo in Galilějo. 12 Ko je prispel v 
neko vas, mu je prišlo naproti deset 
gobavih mož. 13Od daleč so se ustavili in na 
ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se 
nas!« 14Ko jih je zagledal, jim je rekel: 
»Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In 
med potjo so bili ozdravljeni. 15Ko je eden 
izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je 
vrnil in z močnim glasom slavil Boga. 
16Padel je na obraz pred njegove noge in se 
mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján. 17 
Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset 
očiščenih? Kje pa je onih devet? 18 Ali ni 
bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in 
počástil Boga, razen tega tujca?« 19 In rekel 
mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je 

rešila.« 
 
VEČ HVALEŽNOSTI IN MANJ SAMOHVALE 

Umrli belgijski jezuit Fernand Lelotte je večino svojih duhovniških let 
posvetil vzgoji mladine. V stiku z mladimi je čutil, kako zelo so dovzetni za 
plemenite ideale, zlasti ideale evangelija, le pokazati jih je treba. Leta 1936 je 
začel izdajati majhno in drobceno, po vsebini pa zelo bogato revijo Ognjišče 
naše Gospe. Mlade bralce so za vrednote vzgajale tudi "iskre" v vsaki številki 
tega lističa. Ob življenjski modrosti, ki jo izražajo pregovori, modri izreki ter 
misli pisateljev in pesnikov, je študentski mladini izpraševal vest in jo pravilno 
usmerjal.  

Tako ob misli francoskega pisatelja in pesnika Alfreda de Vignyja "Beseda, 
ki jo je najtežje izgovoriti in postaviti na pravo mesto, je beseda JAZ" Lelotte 
razmišlja: "Nekateri potrošijo blazno število te besede: Jaz, Jaz. Človek bi 
mislil, da je njihova neznatna oseba tečaj vesolja … Brez težave ugotavljam to 
zlorabo pri govorjenju drugih. Toda mar nimam tudi jaz navade, da sleherni 
stavek označim s svojim pečatom: Jaz? Danes bom pazil, da tega ne bom 
zlorabljal v svojih besedah, v svojem pisanju." 



Današnja Božja beseda nam v prvem berilu in evangeljskem odlomku 
postavlja pred oči dva moža, ozdravljena bolnika, ki se za dobrino zdravja 
zahvaljujeta Bogu, čeprav sta oba pogana. Toda Bog ne gleda na zunanjost, 
temveč v srce, in po srcu sta ta dva moža božja – hvaležna Božja otroka. Izvir 
hvaležnosti je lahko le otroško srce, ki neprestano čuti očetovsko Božjo 
ljubezen in jo z veseljem sprejema. Tisti, ki ne zna in noče več biti otrok, 
postane nadut: o sebi misli najboljše, vse ve, vse zna in vse zmore, zato je v 
središču njegovega (strašno ozkega) vesolja njegov jaz. Poln je samohvale in 
nesposoben je pokazati hvaležnost, dokler se napihnjeni balon njegove 
samozadostnosti ne razpoči. Ena prvih stvari, za katero bi morali biti Bogu 
vsak dan znova hvaležni, je, da nam daje spoznavati našo omejenost in 
grešnost in da nam po svojem Sinu podarja odpuščanje. Osnovna drža 
človeka pred Bogom, to zveni iz vsega evangelija, mora biti: reveži smo, 
grešniki smo. Vendar grešniki, katere Oče kljub vsemu tako ceni in ljubi, da 
nam pošilja Zdravnika.  

Danes srečujemo dva človeka, ki se zahvaljujeta za telesno očiščenje. 
Notranja umazanost, gobavost duše, je neprimerno težja in hujša bolezen. 
Kolikokrat smo že bili očiščeni! Pa Bogu nismo bili hvaležni. Morda nismo 
zmolili zahvalne molitve po spovedi. Pa to ni najvažnejše! Huje je, da smo ob 
prvi priliki spet umazali svojo dušo z nezvestobo. To je veliko bolj boleča 
nehvaležnost. Preveč smo površni, predvsem pa preveč zaverovani vase, zato 
raje hvalimo sebe, kot da bi pokazali več iskrene hvaležnosti Bogu in ljudem. 
Silvester Čuk 
 

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. 
 
OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: Smo v mesecu oktobru, ki nas vabi 
k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu 
pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo 
molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … 
vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega 
venca.  
 
MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja, katera 
nam kliče v zavest, da smo po krstu vsi misijonarji, vsi povabljeni k 
oznanjevanju evangelija. Dar, ki ga boste prihodnjo nedeljo pri sveti maši 
namenili za misijone, je največje solidarnostno delo na svetu. Tu mreža 
Cerkva po vsem svetu sodeluje v skupni pomoči misijonskim deželam, da 
morejo preko vaših darov priti do šol, bolnišnic, vrtcev, hrane in zdravil ter 
vsega kar omogoča misijonarjem normalno delovanje. Skušajte imeti pred 
očmi siromašne misijonske dežele in ljudi, ki bi tudi radi preko vere prišli 
do uresničenja in doživetja božje ljubezni. Naj vaš dar prihodnjo nedeljo 
vsaj nekoliko pripomore k reševanju njihovih stisk. Bog vam povrni. 
 
VABILO MED MINISTRANTE 
Veroučenci, lepo povabljeni med ministrante v naši župniji. Srečanje bo v 
soboto ob 9. uri, v župnijski cerkvi. Vabljeni fantje in dekleta. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE 
»Na grob pa križ lesen mi naredite, naj vere, upanje znamenje bo in le 
pogostokrat se vanj ozrite, naj kaže pot domov vam gor v nebo. Ovene 
roža, sveti križ ostane, na svetu mine vse, ostane duša, otroci mnogokrat 
molite zame, ko grob preraste že zelena ruša. (F.Ks. Meško)  
Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej 
spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, 
prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih 
spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu 
molitve. Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na 
poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski 
cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob 
tem je prostovoljen. Prosimo, da lističe z molitvenimi spomini oddate čim 
prej. 
NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS: Vabimo vas k namenitvi 
dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko neposredno podprete tudi 
programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj namenjate 0,5% 
odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi.  
Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa 



pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. 
Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) lahko izpolnite in 
nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na Slovensko Karitas 
(znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in oddate na pošto). 
Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo vaša odločitev 
veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša odločitev bo 
veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe. 
 
SVEČE SPOMN NA RAJNE: V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot 
spomin na rajne. Dar od sveč je namenjen za potrebe in delovanje 
župnijske Karitas. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Laš. 
 

28. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 
14.10.2019 

sv. Kalist 
papež 

  

Torek 
15.10.2019 

sv. Terezija 
Velika 

redovnica 

  

Sreda 
16.10.2019 

sv. Marjeta 
devica 

  
 

Četrtek 
17.10.2019 

sv. Ignacij 
Antohijski 

  

Petek 
18.10.2019 

sv. Luka 
evangelist 

  

Sobota 
19.10.2019 

sv. Pavel od 
Križa, duh. 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnc    

Nedelja 
20.10.2019 

29. NEDELJA 
MED LETOM - 
MISIJONSKA 

sv. Irena 
mučenka  

9.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.30 

za † Vinkota in Marijo Vehovar, 
Štefana in Katarino Gobec, Marijo 
Ribič, Mateja Avgust in sorodnike 
za † Ivanko Drofenik, 30. dan 
za † Heleno in Franca Ogrizek 
za † Marijo Drfenik, Nežo Otorepec 
(obl), Vinktota Drofenik, Janeza 
Otorepec, dva Antona Vozlič   
za † Marijo Mlinar 
za † Antonijo Čakš 
za † Janeza in Ano Belej 

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