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Evangelij
JEZUSOV UČENEC
JE DRUGIM SLUŽABNIK
(MR 9,30-37)

Tisti čas so Jezus in njegovi učenci
prepotovali Galilejo, vendar ni žêlel, da bi kdo
to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim
govóril: »Sin človekov bo izročèn v človeške
roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo
po treh dneh vstal.« Oni niso razumeli te
besede, a so se ga bali vprašati.
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je
vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni
pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali
med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj
je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel: »Če
kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in
vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil
mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme
enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme,
ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.«

Mr 9,30–37

PRI BOGU
SMO VSI NA PRVEM MESTU
Če bi vprašali kakšno mater, ki ma več otrok, kateri od njih ima v njenem
srcu prvo mesto, bi odgovorila, da ima vse enako rada. Prav to, pa še v večji
meri, velja za Boga: v njegovem očetovskem srcu je vsakdo od nas na
prvem mestu. Kakor pri Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak samo večni
danes, tako pri njem tudi ni ne prvih ne zadnjih mest, kakor si jih
predstavljamo mi. Ljudje se za prva mesta borimo z drugimi in se pri tem
pogosto ljubosumno sovražimo.
Že med Jezusovimi učenci so bili prepiri o tem, kdo je največji. Slišali smo,
kako jih je Jezus poučil: »Če hoče kdo biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in
vsem služabnik.« Božji Učitelj je vedel, da bodo njegove besede bolj
razumljive, če jih ponazori s primero, zato je vzel otroka, ga prisrčno objel
in dejal, da je v njegovem kraljestvu prostora le za tiste, ki imajo otroško
srce.
Tudi med otroki so prepiri, kdo bo prvi, vendar njihova srca še niso tako
zastrupljena, kot so naša. Ko se med seboj igrajo, se pokažejo njihovi
značaji: eni hočejo biti vodilni, drugi pa jim raje sledijo. Vsakdo od nas je
izšel iz Božje stvariteljske roke enkraten in neponovljiv. Pri tem je Stvarnik
za svoje sodelavce pritegnil naše starše. Od njih smo prejeli nekaj lastnosti,
ki nas ločjo od drugih: telesne poteze, način govorjenja, hoje, po vzgoji še
marsikaj drugega. Vsakdo pa je svobodna osebnost: dar svobode nam je
Bog podelil z namenom, da se osebno razvijamo in rastemo. Pri tej rasti naj
bi čim zvesteje upoštevali načrt, ki ga je za slehernega od nas zarisal Bog.
Bolj ko smo mu zvesti, bogatejša bo naša osebnost. Največje bogastvo
človeka je, da svojega Stvarnika posnema v sposobnosti ljubezni. Njemu
samemu ljubezen vračamo s tem, da ga spoznavamo in ljubimo v ljudeh, ki
živijo okoli nas. Človek, ki resnično ljubi, ne bo nikoli zahteval, da pride na
prvo mesto, kakor ga pojmujemo ljudje.
Po: S. Čuk, Misli srca

NEDELJA, 26. 9. 2021- SLOMŠKOVA NEDELJA
Osrednja slovesnost bo pri Sv. Jožefu v Celju. ob 15.00 bo
molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju
navzočih duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski nadškof
metropolit msgr. dr. Anton Stres. V Sloveniji obhajamo god bl.
Antona Martina Slomška 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa
na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S tem
dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov
god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika,
njegovo delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz.
razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti (1862)
dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oz. razglasitev
za svetnika.
********************

SLOMŠKOVA NEDELJA – ŽUPNIJSKA DRUŽINSKA SV.
MAŠA

Vabljeni k sv. maši ob 9. uri, ki bo družinska in jo bodo
oblikovali veroučenci in starši. Vabljeni, da na začetku
veroučnega leta prosimo za blagoslov vseh naših prizadevanj
za krščansko vzgojo otrok.
********************

ORGLE

Iskrena hvala novim botrom. V tem tednu smo imeli na obisku kolavdatorja
(izvedenca) doc. dr. Matjaža Ambrožiča, ki je že prislonil svoje nadebudno in
zvokovno občutljivo uho k našim orglam in jim pozorno prisluhnil. Pele so
odlično. Strokovnjaki pa pravijo, da to še ni bilo nič. Torej čakamo na veličastje in
bohot-ljivost ter tudi malenkost, vsaj ščepec, bahavosti naših novih orgel.
********************

(PRE)MISLI

Kadar se ena vrata zaprejo, se odprejo druga.
A tako pogosto, dolgo in s toliko obžalovanja strmimo v zaprta,
da sploh ne vidimo tistih, ki se nam odpirajo.
(Alexander Graham Bell)
Skušajte doseči mesec.
Celo, če ga zgrešite, boste končali med zvezdami.
(Les Brown)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA

25. NEDELJA
MED LETOM
19. september 2021

Nedelja svetniških kandidatov
Mdr 2,12.17-20; Ps 54;
Jak 2,16-4,3; Mr 9,30-37

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Edvarda – obl. in Marico Krk
10.30 Marija Reka:
za + Zdravka, Ivico, Lilijano, Jana,
+ Mehanove in Pintarjeve ter Anico

Ponedeljek, 20. 9.
Andrej Kim

Ezr 1,1-6; Lk 8,16-18

19.00 za + Marijo Vincekovič dar ob pogrebu

Torek, 21. 9.

Matej, Matevž, evangelist
Ef 4,1-7.11-13; Mt 9, 9-3

19.00 za + Rafka Pražnikarja dar ob pogrebu

Sreda, 22. 9.

Mavricij, mučenec
Ezr 9,5-9; Lk 9,1-6

Četrtek, 23. 9.
Pij iz Pietrelcine

Ag 1,1-8; Lk 9,7-9

07.00 za + Jožefa Potočnika dar ob pogrebu
18.30 molitev za duhovniške poklice
19.00 za + Jakoba Krka dar ob pogrebu
za + Mirana Brška – 8. dan

Petek, 24. 9.

Anton Martin Slomšek
Ag 2,1-9; Lk 9,18-22

Sobota, 25. 9.
Sergij, menih

19.00 za + Marijo Hribar dar ob pogrebu
19.00 za + Antona Podkrajška dar ob pogrebu

Zah 2,5-9.14-15a; Lk 9,44-45

SLOMŠKOVA
NEDELJA
26. september 2021
Ekumenski dan

4 Mz 11,25-29; Ps 19;
Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Damjana in Rajkota Veler
za + Ivana Dolinška – obl.
za + Rozalijo, Ivana Doler, stare starše
Ivana in Amalijo, Ivana in Frančiško
Šuper, g. župnika Vinkota Rančigaja in
njegovega birmanca-obl., ter Mirkota
Armiča-obl., teto Katiko, Tončko,
strica Jožeta Rančigaja in Miciko Pogladič
10.30 Marija Reka:
za + Slavkota in Angelo Težak
za + malega Kaan Alena Otavnika
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