SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
11. PON
19.h + starše Dovjak in Kokalj
sv. Janez XXIII.
12. TOR
7.30
za zdravje
sv. Maksimilijan Celj.
13. SRE
19.h + starše Blaznik

sv. Gerald

14. ČET
sv. Kalist I.
15. PET
sv. Terezija Velika
16. SOB
sv. Jadviga

19.h + Albert in Neža Peternel
in Frančiška Hiti
19.h + Ladislav Kovačič, obl.
19.h + Franc Debeljak
in Peručevi

OZNANILA
Srečanje biblične
skupine bo v četrtek,
14. oktobra po sveti
maši.
V ponedeljek, 18.
oktobra bo po sveti
maši Schönstattska
molitev

Zgodba o bogatem mladeniču, ki je
bil dober in iskren, vendar premalo
velikodušen, nam hoče povedati, da
naj svojega srca ne navezujemo na
dobrine tega sveta. Te namreč
pogosto težijo našega duha, da se ne
more dvigniti v višine Božjega sveta.

V četrtek, 21. oktobra
vabljeni dosedanji
člani ŽPS na sestanek
v veroučni učilnici.

Ministranti
Za lepoto bogoslužja
ste potrebni tudi
18. PON
19.h + Mici Podobnik, 30. dan
ministranti. Lepo
sv. Luka
povabljeni vsi, ki
19. TOR
želite v župniji
7.30
v zahvalo
sv. Pavel od Križa
sodelovati v tej službi,
20. SRE
da izrazite svojo željo
19.h + Angelca Markun
sv. Rozalina
katehistinji ali
21. ČET
19.h
po namenu venca
župniku.
sv. Uršula
sv. Uršule
Redno srečanje za vse
bo v soboto,
22. PET
19.h + Alojzij Gregorc
sv. Janez Pavel II.
23. oktobra ob 10. uri.
Vsak kristjan je
23. SOB
19.h + Slavko Jezeršek
misijonar
toliko,
sv. Janez Kapistran
kolikor se je srečal z
8.h
za žive in umrle župljane
24. NED
Božjo ljubeznijo v
10.h + Silvo Krumpestar
misijonska nedelja
Jezusu Kristusu.
Naj bo priprava na misijonsko nedeljo obogatena z molitvijo za
naše družine, naše bližnje, za znance in prijatelje, posebej za vse, ki
Jezusa še ne poznajo. Prosimo za misijonarje in nove misijonske
poklice. Dodajmo pa še prošnjo, da bi tudi sami kaj storili za
misijone, širjenje evangelija.
17. NED
29. ned. med letom

»KAJ NAJ STORIM?«

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Miha Koglar, obl.

Darovanje na misijonsko nedeljo bo pri vseh mašah
za misijone.
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Tedaj se je Jezus ozrl okrog
in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo tisti,
ki imajo premoženje,
prišli v Božje kraljestvo!«
Učenci so se čudili
njegovim besedam.
In Jezus je
vnovič spregovóril:
»Otroci, kako težko je priti
v Božje kraljestvo! Laže gre
kamela skozi šivankino uho,
kakor pride bogataš
v Božje kraljestvo.«
Ti pa so še bolj strmeli
in govorili med seboj:
»Kdo se potem more rešiti?« Jezus
se je ozrl vanje
in rekel:
»Pri ljudeh je to nemogoče,
ne pa pri Bogu,
kajti pri Bogu
je vse mogoče.«
(Mr 10,23–29)

Smrtno nevarna bolezen materializma
ne grozi samo bogatim, saj obstajajo
tudi ubogi, ki se niso pripravljeni
odreči svoji mali lastnini. Vsakdanje
življenjske izkušnje povedo, koliko
»greha« (zavisti, sovraštva, sporov,
tožb) povzroči pohlep po imetju!
Kakor da bi mogli vse to odnesti s
seboj čez prag smrti.
Ne živimo od danes na jutri,
ustvarjeni smo za večnost. Dosegli jo
bomo, če bomo v življenju nabirali
“zaklade”, ki bodo šli z nami! Vsi
nosimo v sebi vabilo, da bi živeli bolj
človeško, bolj po božji zamisli. Kdor
nima poguma, da bi sledil temu
vabilu, ga posledično lahko zajame
žalost in depresija kot mladeniča v
današnjem evangeliju, ki je od Jezusa
“edini” žalosten odšel.
Vsakemu od nas veljajo besede o poti
popolnosti, ki naj jo izberemo v
prijateljstvu z Njim.

17. oktober: 29. nedelja med letom

Jezus jih je poklical k sebi
in jim rekel:
»Veste, da tisti,
ki veljajo za vladarje, gospodujejo
nad narodi in da
jim njihovi velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati
velik med vami,
naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti
prvi med vami,
naj bo vsem služabnik.
Saj tudi Sin človekov
ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi on stregel
in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.«
(Mr 10,42–45)

Prostor ob Jezusu
Evangelij, ki smo ga brali na današnjo
29. nedeljo med letom, nam razkriva
občutljivo človeško ranljivost: ošabnost,
ki povzroča razdore.
Jakob in Janez, po krvi brata, od Jezusa
zahtevata, da bi bila prva in najvišja v
nebesih. Še tam bi rada poveljevala
drugim. Prvi razkol v Cerkvi se je tako
zgodil pred Jezusovimi očmi: Janez in
Jakob sta se postavila proti drugim
desetim apostolom. Šlo je za prva mesta
v zboru apostolov: kdo bo večji in

pomembnejši od drugih.
To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v
Cerkvi, ki jih povzroča ošabnost. Ko
nekdo hoče biti več kot drugi, takrat se
prične razkol. Niti demokratičnost in
toleranca tega razkola ne moreta
odpraviti, zato ker nista dovolj močni, da
bi lahko odpravili egoizem. Miselnost
tega sveta se je pretihotapila že med
apostole in v poznejših stoletjih je ta
miselnost dobila svoje zelo jasne izraze v
prevladi, v posedovanju.
Na Jezusovo desnico ali
nobena druga pot, razen
gremo z roko v roki in
podpiramo. Na sedežih
bomo skupaj z drugimi –
sploh ne bo.

levico ne vodi
tiste, po kateri
se med seboj
poleg Jezusa
ali pa nas tam

YOUCAT – katekizem za mlade
Ali je ateizem vedno greh zoper prvo
zapoved?
Ateizem ni greh v primeru, če kdo ni
ničesar izvedel o Bogu ali je vprašanje
Boga razčistil pred svojo vestjo in ne
more verovati.
(KKC 2127–2128)

Meja med ne moči verovati in ne želeti
verovati je zelo nejasna. Drža, s katero
vero na kratko odpravimo kot
nepomembno, ne da bi jo pred tem
pobližje preverili, je pogosto hujša kot
premišljen ateizem.
Kako ravna kristjan z jezo?

KAR MI JE NALOŽENO
Bog, naš Oče,
čudovito je tvoje stvarstvo.
Vse ustvarjeno prihaja iz tvojih rok.
Tudi mene si poklical v bivanje,
mi dal za moje življenje nalogo,
ki je ne more izpolniti nihče drug.
Za svoje življenje imam poslanstvo.
Morda ga tukaj na zemlji še ne bom
čisto spoznal, toda nekoč
mi bo popolnoma jasno.
V to bivanje nisem poslan
kar tako brez namena,
ampak kot člen dolge verige,
most med ljudmi in generacijami.
Gospod Bog, lepa je moja naloga:
da zaključim tvoje delo, prinašam mir,
delam dobro, služim resnici, živim po tvoji
besedi – kjerkoli sem in kjerkoli bom.
Amen.
Youcat - Molitvenik za mlade

Pavel pravi: »Jezite se, a nikar ne
grešite! Sonce naj ne zaide nad vašo
jezo« (Ef 4,26).
(KKC 2302–2304)

Jeza je najprej le naravno čustvo, kot
odgovor na zadano krivico. Če pa se iz
jeze razvije sovraštvo in želimo
bližnjemu zlo, nastane iz normalnega
občutja težek prekršek proti ljubezni.
Vsaka nekontrolirana jeza, predvsem v
naklepanju maščevanja, je uperjena proti
miru in uniči »red in spokojnost«.

Bralci Božje besede v nedeljo:
17.10.2021 ob 8.00
1. berilo: Jure Sajovic
2. berilo: Špela Sajovic
24.10.2021 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič

22. oktober
JANEZ PAVEL II.
Prvi papež slovanskega rodu v
dvatisočletni zgodovini Cerkve. Za papeža
je bil izvoljen 22. oktobra 1978, ko je
vsemu svetu zaklical: »Ne bojte se!
Odprite na stežaj odprite vrata
Kristusu! Kristus ve, kaj je v človeku. In
edino on to ve.« Sicer pa se je Karol
Wojtyla rodil 18. maja 1920 v Wadowicah
na Poljskem. Oče je bil podčastnik poljske
vojske. Mati mu je umrla, ko mu je bilo
komaj devet let. Oče ga je vzgajal s svojim
zgledom, a je tudi on umrl tik pred
začetkom druge svetovne vojne. Po
končani osnovni in srednji šoli se je vpisal
na fakulteto za književnost v Krakovu.
Zaradi nacistične okupacije Poljske ni
mogel študirati, ampak je postal delavec.
Čutil je, da ga vleče Kristus. Po študiju
teologije v tajnem semenišču ga je
krakovski nadškof novembra 1946 posvetil
v duhovnika. Po dveh letih je v Rimu
doktoriral, nato pa duhovniško službo
opravljal po Poljski in leta 1964 postal
krakovski škof. Papež Pavel VI. ga je 1967
imenoval za kardinala in člana mnogih
rimskih kongregacij, nato pa je bil 1978
izvoljen za papeža. Za krmilom Petrove
barke je bil vse do 2. aprila 2005. Kot prvi
oznanjevalec evangelija je po vzoru
apostola Pavla veliko potoval po svetu: na
104 apostolskih potovanjih je obiskal 129
držav, mnoge med njimi večkrat. S svojo
ognjevito besedo je nagovoril milijonske
množice. V atentatu je bil poškodovan, a je
svojega atentatorja obiskal v zaporu in mu
dejanje odpustil. Izdal je šestnajst
pomembnih
okrožnic
in
številne
dokumente. Papež Frančišek ga je 27.
aprila 2014 razglasil za svetnika.

