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Evangelij
SPREJEMAJMO VSE,
KI NISO PROTI NAM
(MR 9,38-43.45.547-48)

Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, nekoga
smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude
duhove, in smo mu branili, ker ni hodil za
nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite mu!
Nihče namreč ne more storiti mogočnega
dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o
meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam
da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste
Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo
ne bo izgubil svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo
vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli
v morje.
Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v
življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v
neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da
prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v
peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da
prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi
bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne
ugasne.«

Mr 9,38–43.45.47–48

DUHA OZKOSRČNOSTI,
REŠI NAS, O GOSPOD!
V današnjem prvem berilu smo slišali, kako je Jozue prišel k judovskemu
voditelju Mojzesu tožarit dva moža, ki sta prerokovala v šotorih. Mislil si
je, da jima bo Mojzes to prepovedal delati, na njegovo veliko začudenje pa
je odvrnil: »O, da bi vse Gospodovo ljudstvo prerokovalo!« Nekaj
podobnega, skoraj enakega, so morali slišati tudi Jezusovi apostoli. Po
ustih svojega zastopnika Janeza so Učitelju poročali, da so zasačili nekoga,
ki je v njegovem imenu izganjal hude duhove. Prepovedali so mu to delati,
ker ni hodil z njimi. Mi pa smo slišali Jezusov odgovor: »Ne branite mu!
Kdor ni proti nam, je z nami.«
Jezusu je tuja naša človeška ozkosrčnost. Rad bi nas napravil bolj odprte,
da bi ne bili sodniki svojih bližnjih, temveč njihovi prijatelji, zavedajoč se,
da nas ima Bog vse enako rad kljub vsem našim napakam in slabostim. Bog
hoče, da bi vsi »prerokovali«. Da bi bili napovedovalci prihodnjih reči. S
svojim življenjem naj bi nakazovali podobo novega, odrešenega človeštva.
Biti bi morali graditelji Božjega kraljestva, za prihod katerega molimo vsak
dan v očenašu. Biti bi morali graditelji pravičnosti, miru, medsebojne
potrpežljivosti, odpuščanja. Z eno besedo: biti bi morali preroki odnosov,
ki bodo vladali v svetu, ki mu pravimo večnost. Osnovni zakon tega sveta
je ljubezen. Ali moremo ljubezni, ki je ozkosrčna, še reči ljubezen? Prvi
kristjani so bili napolnjeni z duhom ljubezni in so prerokovali z veliko
močjo. In v čem se kaže moč ljubezni? Ljubezen se začenja doma. Je
potrpežljiva, prizanesljiva, ne obsoja, ne išče svojega. Sad resnične
pobožnosti bi morala biti prav taka ljubezen, ki jo ponavadi tako
pogrešamo v naših medčloveških odnosih. Bog nas ne kliče, da bi ljubili
»ves svet«, kliče nas, da bi ljubili tiste ljudi, ki jih je postavil v naš vsakdanji
svet. Ta je morda majhen, toda prepojen z ljubeznijo postane velik. Sega v
večnost.
Po: S. Čuk, Misli srca

NEDELJA, 3. 10. 2021 – SV. MAŠA NA HOMU, 15.00
********************

NAREJENIH PREVEČ KOPIJ. KAJ ZDAJ?

Naši pevci potrebujejo note. In pred kratkim smo v pisarni spet kopirali neko
pesem za pevce. Župniku se je bilo tedaj zgodilo - še bolje pa reči in zapisati
pripetilo - da je »pomotoma« skopiral eno pesem kar 40 krat. Pevcev seveda ni
toliko. Bilo bi pa zelo, zelo lepo, če bi jih bilo. Če se bomo krščansko hvalili, da
imamo najboljše orgle tod okoli, kako lepo bi bilo, če bi se – spet rečeno lepo
krščansko pohvalili, da imamo največji cerkveni zbor tod okoli. Zdaj veste: na
koru in ob sredah zvečer, ko so zborovske vaje, vas čakajo tiste kopije, ki sem jih
naredil preveč. Vabimo, da se kdo odloči in stopi v zbor ter poprime za tiste kopije,
ki jih je preveč, da jih ne bo preveč, haha. Mogoče pa je bil tisti župnikov
»pomotoma« sporočilo oziroma vabilo še komu, da se pridruži našim
požrtvovalnim pevcem. Seveda vabilo tudi vsem drugim zborom, ki so v župniji,
da bi počasi, počasi spet zaživeli s sedanjimi in novimi člani, kot so Glas srca, Spe
salvi, Sončki, Iskrice. Voščim vsem moči in poguma ter vztrajnosti in vrnitve.
********************

URA TEDENSKIH SV. MAŠ

Na seji Župnijskega pastoralnega sveta (13. 9. 2021) smo se pogovarjali o tem,
kdaj bi bila ura tedenskih sv. maš. Nekaj časa je bilo tako, da se je ura večerne
maše prestavljala postopoma (čez poletje ob 19h, nato nekaj tednov v septembru
ob 18h, nato pa ob 17h. Prišli smo do mnenja, da bi bila sprememba časa tedenskih
sv. maš vezana le na dan prehoda na zimski oziroma letni čas. Sv. maše v župniji
bi bile torej: nedelja: 7h in 9h; med tednom: poletni čas (od zadnje nedelje v marcu
do zadnje nedelje v oktobru ob 19h, v zimskem času pa ob 18h. Bila je tudi
možnost, da bi bila maša v zimskem času ob 17h. Obveljala je 18. ura. Upam, da bi
bilo vsem tako prav. Prosim še za kakšno povratno informacijo glede ure ali ob
18h ali 17h, sicer velja ura za sv. mašo med tednom ob 18. uri.
********************

Skavti začenjamo srečanja v NEDELJO, 3. 10., ob 15:00 pri ANINEM
DOMU, v Preboldu. Vabljeni vsi od 6. razreda dalje, tudi srednješolci in
študenti (11 - 21 let). Več kot nas bo, lepše se bomo imeli,
zato pripelji še koga.
INFO: 031 562 733 (voditelj Vid)

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

Ponedeljek, 27. 9.
Vincencij Pavelski

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 + malga Kaan Alena Otavnika

19.00 za + Antona Lešnika – 30. dan

Zah 8,1-8; Lk 9,46-50

Torek, 28. 9.

Venčeslav, mučenec
Zah 8,20-23; Lk 9, 51-56

19.00 za + Karlija Kočevarja dar ob pogrebu

Sreda, 29. 9.

Mihael, Gabrijel, Rafael
Dan 7,9-10.13-14; Jn 1,47-51

Četrtek, 30. 9.

Hieronim, duhovnik
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Lk 10,1-12

Petek, prvi, 1. 10.
Terezija Deteta Jezusa

Bar 4,5-12.27-29; Lk 10,13-16

Sobota, prva, 2. 10.
Sergij, menih

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

07.00 za + Avgustino (Tino) Kosem
18.30 molitev za duhovniške poklice
19.00 za + Irmo Novak – 8. dan
07.00 za + Janka Ratajca
07.00 za + Rudolfa (Mišo) Rudnika
19.00 za + Marijo Rovšnik – obl. (opravičilo

svojcem, sem spregledal še en namen od prej)

za + Matildo Pušnik

27. NEDELJA
MED LETOM
3. oktober 2021
Rožnovenska nedelja

1 Mz 2,18-24; Ps 128;
Heb 2,9-11; Mr 10,2-16

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Franca Grenko in Terezijo Reberšek
za + Frančiška Pristavec-obl., + Tonačeve
za + moža Franca Tavčer in + Volpetove
in Tavčerjeve
za + starše Uplaznik in Rizmal
10.30 Marija Reka:
za + Antonijo Kobal, Albina, Naceta in
Marija
15.00 Hom: za + Radota Krka, Vikija Pozniča, ter
vse + Krkove, Kudrove in Cafutove

