
 

Predlogi za oblikovanje liturgije 
na svetovni dan revnih – Elizabetina nedelja, 13. november 2022 
 
Berila (33. nedelja med letom)  
 
Prvo berilo: Mal 3,19–20b 
Spev po berilu Ps 98,5–6.7–8.9  
Drugo berilo: 2 Tes 3,7–12 
Evangelij: Lk 21,5–19 
 
Uvod 

Kaj šteje v času, ko se zdi, da ne grozi katastrofa, kot jo Jezus napoveduje v današnjem 
evangeliju, da ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen? Kaj je pomembno ob koncu 
človekovega življenja? Papež Frančišek nas želi s pismom ob 6. svetovnem dnevu ubogih 
ponovno pozvati k ozaveščanju pravih vrednot življenja. 

»Revščina« in »bogastvo« sta izraza, ki se zdita med seboj izključujoča. Lahko pa se tudi 
dopolnjujeta, če zase na novo odkrijemo njun pomen. 

Kaj naredi nekoga, ki je reven, bogatega? In kaj dela bogatega človeka bogatega? Običajno 
takoj pomislimo na denar: reven človek lahko postane bogat z denarjem, ki mu ga dajo drugi, 
bogataš pa ostaja bogat s tem, da svoj denar čuva za sebe. Na tak način se ta dva nikoli ne 
moreta ujeti. Bogati ohranjajo svoj denar in ga niso vajeni deliti z revnimi. 

Ampak, ob tem svetovnem dnevu revnih nas papež Frančišek opozori, da prava valuta ni denar, 
ampak ljubezen. Pod tem vidikom postane reven človek bogat takrat, ko ga nekdo sreča z 
ljubeznijo in mu da tisto, kar potrebuje za življenje. Njegovo življenje je tako finančno kot človeško 
obogateno, saj se krepi njegovo zaupanje v človeško dobroto. Na ta način lahko »revščina« 
postane priložnost za prava srečanja. Bogati postanejo bogati, ko dopustijo, da se jih dotaknejo 
stiske sočloveka, in tako začne v njih goreti ljubezen. Na ta način, s svojo pomočjo, bo tudi bogati 
postal resnično človek in bo znal prav ljubiti. Ob srečanju z drugimi bo tudi sam postal bolj odprt. 
Šele s tem darom ljubezni oba pridobita resnično življenje, ki doseže vrhunec v sposobnostih 
hvaležnosti in ljubezni. 

S pogledom "ljubezni" oba prihajata do spoznanja, da smo ustvarjeni zato, da ljubimo in da smo 
ljubljeni. V najboljšem primeru oba celo spoznavata, da to bogastvo ljubezni prihaja od samega 
Boga, ki je ljubezen. Tako »revni« in »bogati« vstopijo v božje kraljestvo z roko v roki in govor na 
gori postane resničnost za oba: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo« (Mt. 
5:3). 
 
 
 
 
Gospod, usmili se 

Gospod Jezus Kristus, ti nam v današnjem evangeliju praviš: "Ko slišite o vojnah in nemirih, ne bodite 
prestrašeni!" Mi pa ti premalo zaupamo. Gospod, usmili se.  
 
Gospod Jezus Kristus, postal si ubog kot mi, da bi bili deležni bogastva tvoje ljubezni. Mi pa te ne 
sprejemamo. Kristus, usmili se. 
 
Gospod Jezus Kristus, za vse, ki zaupajo vate in častijo tvoje ime, vzhaja sonce pravičnosti. Mi 
pa ne stopamo v to svetlobo. Gospod, usmili se. 
 
 



Prošnje 
 
Nebeški Oče! Pogosto se dobro, ki ga lahko naredimo, zdi le kaplja na vroč kamen. Vemo pa, da 
si nam ti blizu v vseh krizah in stiskah in da lahko poskrbiš za spremembo na bolje. Z zaupanjem 
v tvojo neskončno dobroto in moč te prosimo: 

1. Stoj ob strani vsem družinam, ki jih je prizadela revščina in si ne morejo več privoščiti 
osnovnih potrebščin. Utrdi jih v zaupanju v tvojo pomoč in spremeni nas, da jim bomo 
radi pomagali.     A: Gospod, usliši naše molitve 

2. Zdi se, da vojne in bede v Ukrajini in v mnogih drugih državah ni konca. Omehčaj 
odgovorne, da se odrečejo svoji premoči in ustvarjajo mir. 

3. S svetovnim dnevom ubogih nas želi papež Frančišek spodbuditi k dobremu. Daj nam 
in vsem v tej župniji odprto srce za potrebe ljudi v stiski. 

4. Solidarnost pomeni deliti s tistimi, ki nimajo ničesar, da ne bi nihče trpel. Ne daj, da se 
naveličamo pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. 

5. Preganjani in ponižani ljudje dnevno umirajo po rokah svojih mučiteljev. Sprejmi jih k 
sebi in jim dovoli, da izkusijo dostojanstvo in priznanje, ki ga na zemlji niso bili deležni. 

Nebeški Oče, usliši naše molitve in daj nam doživeti, da si močnejši od vseh nadlog. To te 
prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
 
Nabirka Caritas  
Danes zbiramo za Korošce in Korošice, ki si ne morejo več 
priskrbeti najnujnejšega, kot so ogrevanje, hrana ali elektrika. 
Podražitve so mnoge potisnile na rob zmogljivosti. Z današnjo 
nabirko kažemo znak solidarnosti, ki naj ne bo le denarna pomoč, 
ampak naj varuje tudi pred obupom. 
 
 
Besedilo po obhajilu 
 
15. maja je bil brat Charles de Foucauld razglašen za svetnika. Rodil se je v bogati družini, a se 
je odrekel vsemu, da bi sledil Jezusu. Želel je biti ubog kot Jezus in postati brat vsem. Njegovo 
puščavniško življenje, najprej v Nazaretu in nato v puščavi Sahara, je bilo življenje tišine in 
molitve. Vse, kar je imel, pa je delil tudi z ljudmi, ki so ga prišli prosit za pomoč. 
Za brata Charlesa so bile konkretni načini življenja naslednje njegove besede, ki so mu 
pomagale, da je z Jezusom delil posvetitev svojega življenja: 
»Ne zaničujmo revnih, malih, delavcev; niso le naši bratje v Bogu, ampak tudi tisti, ki najbolj 
popolno posnemajo Jezusa v njegovem javnem življenju. Ti najbolj predstavljajo Jezusa, delavca 
iz Nazareta, so prvorojenci med izvoljenimi, prvi poklicani k Odrešenikovi zibelki. Ti so bili 
Jezusova vsakdanja družba, od njegovega rojstva do smrti (...). 
Prav je, da jih spoštujemo, da častimo v njih podobe Jezusa in njegovih svetih staršev (...). 
Sprejmimo jih zase [pogoj], kot jih je on sprejel zase (...). Nikoli ne nehajmo biti ubogi v vsem, 
bratje ubogih, prijatelji ubogih, kakor Jezus, bodimo najbolj ubogi med ubogimi in kakor on 
ljubimo in se obdajmo z ubogimi.« 
(Komentar na Lukov evangelij, Meditacija 263) 
 

Blagoslovna molitev  
Dobri Bog, ti si usmiljenje in 
ljubezen. Blagoslovi nas s 
svojo dobroto in napolni 
naša srca z usmiljenjem in 
tolažbo za vse, ki potrebujejo 
našo skrb. 

Zato naj vas blagoslovi Bog 
Oče, ... Amen. 


