
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beseda o Besedi 

V prvem berilu današnje nedelje 
beremo slavno hvalnico ženi, ki jo 
moramo vsaj delno slišati. Takole 
pravi: »Vrlo ženo, kdo jo najde! 
Njena vrednost je daleč nad biseri.« 
Ta, tako lepa hvalnica, ima neko 
pomanjkljivost, za katero ni krivo 
Sveto pismo, ampak čas, v katerem 
je bila napisana, in kultura, ki jo 
odseva. Če smo pozorni, lahko 
vidimo, da je hvalnica ženi v celoti v 
službi moškega. Hvalnica sklene: 
blagor možu, ki ima tako ženo. Ona 
mu tke lepe obleke, je slava njegove 
hiše in mu omogoča, da se z 
dvignjeno glavo sprehaja med 
prijatelji. Težko verjamem, da bi bile 
današnje žene navdušene nad to 
hvalnico. Če hočemo poznati 
resnično in dokončno misel Svetega 
pisma o ženi, moramo gledati 
Jezusovo držo. Jezus ni bil – kakor bi 
rekli danes – »feminist«; nikoli ni 
analiziral ali izrecno kritiziral 
institucije in odnose med razredi ali 

 

 

 

 

 

 

med spoloma. Njegovo poslanstvo 
se umešča na raven, kjer razlika med 
moškim in žensko nima nikakršne 
teže. Oba sta Božja podoba, oba 
potrebujeta odrešenje. Prav zato 
lahko Jezus razgali anomalije, ki so 
privedle do položaja podrejenosti 
ženske v odnosu do moškega. On je 
v odnosu do žena svoboden. Za 
razliko od vseh drugih jih ne doživlja 
kot past ali grožnjo, in prav to mu 
dovoljuje, da prekine s tolikimi 
predsodki. Ni mu izpod časti, da se 
pogovarja z ženskami, da jih uči, da si 
izmed njih izbere učenke. Ko vstane 
od mrtvih, se najprej prikaže 
nekaterim ženam, ki tako postanejo 
njegove prve priče. Iz njegovih ust 
nikoli ne pride beseda prezira ali 
ironije do žensk, kar je bila 
svojevrstna dediščina kulture tistega 
časa, prežete z neke vrste 
sovraštvom do žensk, kar je opaziti 
še danes. 

                                 R. Cantalamessa 
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Darovanje device Marije 

Nastanku tega praznika je botroval 

Jakobov protoevangelij, 

svetopisemskim knjigam podoben 

spis, ki pa ga Cerkev ni sprejela v svoj 

kanon – seznam svetopisemskih 

knjig, čeprav ni krivoverski. Iz njega 

izvemo za ime Marijinih staršev, 

Joahima in Ane. Vsebuje pa tudi tole 

pripoved: ko je Marija dosegla 

starost treh let, so jo njeni starši 

privedli v tempelj, da bi spolnili 

zaobljubo, ki so jo bili naredili v času 

pred njenim rojstvom, ker dolgo 

nista mogla imeti otrok. Vse 

jeruzalemske deklice, pripoveduje 

Jakobov protoevangelij, so s 

plamenicami spremljale deklico 

Marijo prav do templja, kjer jo je 

pričakal veliki duhovnik Zaharija. 

Tempeljski prostori so postali 

Marijino bivališče vse do dneva njene 

zaroke z Jožefom. Povod za Marijin 

praznik 21. novembra je bila 

posvetitev bazilike Svete Marije 

Nove v Jeruzalemu istega dne leta 

543. To je bila svoj čas ena najlepših 

cerkva v Jeruzalemu in je stala v 

bližini razvalin jeruzalemskega 

templja. V dušah jeruzalemskih 

vernikov in romarjev, ki so to 

veličastno baziliko obiskovali, je to 

obujalo spomin na apokrifni spis iz 

Jakobovega evangelija, ki o Mariji 

pripoveduje: ko je Marija dopolnila 

tri leta, stajo starša Joahim in Ana 

pripeljala v tempelj, da bi izpolnila 

zaobljubo, ki stajo bila naredila v čast 

pred Marijinim rojstvom. Joahim in 

Ana sta bila namreč dolgo časa brez 

otrok, tako da bi jih, naravno 

gledano, sploh ne mogla več imeti. 

Joahimova žena je goreče molila, da 

bi dobila otroka; obenem pa seje 

zaobljubila, da ga bo darovala službi 

v templju.  

 

Molitev je bila uslišana in zdaj je bila 

obljuba izpolnjena. 

Spominjanje je polagoma privedlo 

do tega, da so se 21. nov. vsako leto 

ob praznovanju obletnice posvetitve 

te cerkve spominjali tudi Marijinega 

darovanja v templju. Sčasoma seje 

spomin posvetitve bazilike spremenil 

v praznik Marijinega darovanja. To je 

praznik posvetitve, s katero seje 

Marija popolnoma darovala Bogu že 

od prvih trenutkov svojega zvestega 

bivanja. 

  

 



Naša oznanila 
 
 Cerkev čistijo iz Selnice ob Muri, 
Bog povrni! 
 Nadaljujemo s Slomškovo 
devetdnevnico z molitvijo za 
zdravje. Molili bomo po namenu 
družine Pleteršek - posebej za 
njihovo mamo Nevenko. Vabljeni 
vsak večer k sv. maši in molitvi na 
priprošnjo k blaženemu škofu 
Slomšku. NAJ SE ZGODI BOŽJA 
VOLJA! 
 
 V naši župniji se zelo trudimo 
prenoviti in pomladiti cerkveni 
pevski zbor. Dobili smo novo 
pevovodkinjo. g. prof. Evo Štraus. 
Prisrčno se zahvalimo dosedanji 
organistinji in pevovodkinji za njeno 
dolgoletno delo na področju 
cerkvenega petja in glasbe v naši 
župniji. Naša želja je torej, da bi se 
naš cerkveni pevski zbor pomladil in 
okrepil. Zato lepo vabimo vse, ki 
imate posluh in voljo Bogu v čast 
prepevati, da se pevcem in pevkam 
nemudoma pridružite. Pevske vaje 
imajo v župnijskem domu vsak 
petek ob 19h. Prisrčno vabljeni! 
 
 S sodelavci smo prišli do nove 
pobude povezane v zvezi z 
dogajanjem, ki se imenuje oratorij. 
Vsako leto ga imamo, lani smo imeli 
tudi zimski oratorij. V tem tednu smo 
začeli s tako imenovanim 
»tedenskim oratorijem«. Tedenski 

oratorij ali delavnice za otroke bodo 
vsak petek od 14.45h do 16.15h v 
župnijskem domu. Tedenski oratorij 
bo vodila gospa katehistinja Marinka 
skupaj z animatorji poletnega 
oratorija, ki jih otroci, ki so se doslej 
oratorija že udeleževali, poznajo. Na 
oratoriju bodo delavnice molitve, 
ročnih spretnosti, različne igre, 
prepevanje, vodeni ogledi filmov in 
risank – skratka poletni oratorij v 
malem.  
Vsekakor pričakujemo, da se boste 
odzvali tisti otroci, ki izkušnjo 
oratorija že imate, obenem pa svojo 
izkušnjo predstavite še tistim 
otrokom, ki oratorija še ne poznajo 
– naj pridejo v čim večjem številu. 
Vabljeni! 
 
 Prav tako se v tem tednu začenja 
v naši župniji oblikovanje otroškega 
pevskega zborčka. Vodili ga bosta 
Tjaša Deučer in Tamara Rošker. Prve 
vaje bo zborček imel v nedeljo 
16.11.2014 ob 9h zjutraj. Redne vaje 
bodo prav tako vedno v nedeljo ob 
9h dopoldan. Otroci odzovite se na 
naše vabilo v čimvečjem številu, da 
bodo tako tudi naše nedeljske sv. 
maše zares praznik za vse naše 
občestvo, za stare in mlade. Vabljeni! 
 
 Danes vstopamo v teden, ko na 
pobudo zaporniškega vikariata 
posebej molimo za vse, ki prestajajo 
zaporno kazen, za njihove družine, 
pa tudi za zaposlene v zavodih za 



prestajanje zaporne kazni. Naj naša 
molitev spreminja svet v katerem 
živimo!  
 
 Župnijska Karitas Šentilj Vas 
danes, v nedeljo, 16. novembra, ob 
17. uri vabi v Prosvetni dom Šentilj 
na tradicionalni deveti dobrodelni 
koncert z naslovom "BODIMO LUČ". 
Zbrana sredstva bodo namenjena 
pomoči družinam v stiski. Na 
koncertu bodo nastopili otroci 
vrtcev Šentilj in Ceršak ter OŠ 
Šentilj, Ljudski pevci in godci iz 
Svečine ter Pevski oddelek Glasbene 
in baletne šole A. M. Slomška 
Maribor z glasbeno pravljico "Koga 
se strah boji". Vabljeni! 
 
 
 

V Bogu je zaspal 
 

Adolf Verdnik, 

roj. 7.10.1941 v Rušah,  
stanujoč Polički vrh 40a. 

Pogreb bo v torek 18.11.2014 ob 15h 
na pokopališču v Šentilju,  
po pogrebu bo sv. maša v  
župnijski cerkvi v Šentilju. 

 
Gospod, daj mu večni pokoj  

in večna luč naj mu sveti;  
naj počiva v miru, amen. 

 
 

 

Sv. maše pred nami 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 16.11, 
Marjeta Škotska, kraljica;  
07.30 + župljani in dobrotniki naše    
               župnije  
10.30 + Boštjan Zidar in sorodniki 
 
PONEDELJEK, 17.11., 
Elizabeta Ogrska, redovnica; 
18.00 + Angela Šmirmaul  
(daroval vnuk Anton z družino) 
 
TOREK, 18.11.,  
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; 
18.00 + Bruno Steininger in sorodniki 
 
SREDA, 19.11.,  
Abdija, prerok; 
18.00 Korenjak  Stanislav in Katarina 
 
ČETRTEK, 20.11.,  
Edmund, kralj; 
18.00 + župnik Janez Horvat 
PETEK, 21.11.,  
Darovanje Device Marije;  
18.00 – v zahvalo za 87. rojstni dan  
SOBOTA , 22.11.,  
Cecilija, devica, mučenka;  
08.30 + Anton Raušl in sorodniki  
 
34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS 
KRALJ VESOLJSTVA,  
23.11., Klemen I., papež in mučenec; 
07.30 + Ivan Ignatijev 
10.30 + Čepek Franc, + Jože in 
Terezija Čepek 
 


