18. 9. 2022
25. NEDELJA med letom

PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 38
Letnik XVIII.

Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 16,1-13

IZBIRA MED BOGOM IN BOGASTVOM

Tisti čas je Jezus govóril svojim učencem: »Žível je neki bogataš, ki
je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo
premoženje. Poklical ga je in mu rekel: ›Kaj slišim o tebi? Podaj
obračun o svojem gospodarjenju, ker ne boš več mogel biti moj
oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi
gospodar jemlje oskrbništvo? Kopáti ne morem, beračiti me je sram.
Vem, kaj bom stóril, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo
gospodar razrešil oskrbništva.‹
Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je
prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodarju?‹ Ta je rekel: ›Sto
vrčev olja.‹ On pa mu je dejal: ›Vzemi svojo zadólžnico, brž sédi in
zapiši: petdeset.‹ Spet drugemu je rekel: ›Koliko si pa ti dolžan?‹ Rekel
mu je: ›Sto mernikov žita.‹ Dejal mu je: ›Vzemi zadólžnico in zapiši:
osemdeset.‹ In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je
preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu
preudarnejši kakor sinovi luči.

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA
Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč poštenem oskrbniku.
Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se
zgledujemo po človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim
premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezusove prilike, ga moramo
gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje Lukovega evangelija namreč govori o
našem odnosu do imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno
nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek
napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč
je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer
je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki
mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v
življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi
takšno iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti
na naše duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same sebe
rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi
prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”,
vendar pa je logika, kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do
blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti
prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče ne more
pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z
velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto,
kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi
naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce
upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne
prijatelje, ki morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam
pa bodo pomagali pridobiti prostorček v nebesih.
Po: E. Mozetič

***************

SLOMŠKOVA NEDELJA – 25. 9. 2022
Družinska sv. maša ob začetku veroučnega leta ob 9. uri.
Vabljeni veroučenci, družine, dedki, babice, tete, strici (»iz Amerike  ali
iz ozadja« ), botri, botre, sosedi, vsi iz ulice ali kraja in takoj bo cerkev
premajhna za vse.

Rojstvo

Anton Slomšek, 26. november 1800 - Uniše

Smrt

24. september 1862 (61 let) - Maribor

Pokopan

Kapela Žalostne Matere Božje, Maribor (1862–1941),
Bazilika Matere Usmiljenja, Maribor (1941–1978),
Stolnica sv. Janeza Krstnika, Maribor (1978–danes)

Starši

Marko Slomšek, Marija, rojena Zorko

Duhovniško 8. september 1824, stolnica sv. Petra in Pavla, Celovec,
posvečenje posvečevalec Jakob Peregrin Pavlič (krški škof)
Škofovsko 5. julij 1846, stolnica sv. Ruperta in Virgila, Salzburg,
posvečenje posvečevalec Friedrich Schwarzenberg (salzburški
nadškof in kardinal)

Slomškov škofovski grb
Vse v večjo čast božjo in zveličanje duš.
Tutto per più grande onore di Dio e per la salvezza delle anime.
For the greater glory of God and the salvation of souls.
Ad maiorem Dei gloriam animarumque salutem.

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA

25. NEDELJA MED
LETOM
18. september 2022
Am 8,4-7; Ps 113;
1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13

Ponedeljek, 19. 9.
Teodor

Torek, 20. 9.

Andrej Kim in korejski muč.

Sreda, 21. 9.

Matej, evangelist, apostol

Četrtek, 22. 9.
Mavricij
Petek, 23. 9.
Pij iz Pietrelcine

Sobota, 24. 9.
A.M. Slomšek

26. NEDELJA MED
LETOM
25. september 2022
Am 6,1a.4-7; Ps 146;
1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Ano-obl. in Andreja Uplaznik
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
Marija Reka:
10.30 za + Alojza in Slavko Zakonjšek ter vse +
sorodnike od Jožice
19.00 za uspešno operacijo
19.00 za + Stankota in Marijo Cilenšek
za + Irmo Novak – obl.
07.00 po namenu
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Aleša in Danija Cafuta in Janjo Jurič
za + Marijo Kupec – 8. dan
19.00 za + Mirana Rovšnika
19.00 za + Francija in Boštjana Merzelja
07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Boruta – obl., Ivana Leberja in
vse + sorodnike
za + Edvarda-obl., Marijo in + Krkove
Marija Reka:
10.30 za + Zdravkota, Lilijano in Ivico Jan, Anico
Breznikar, Mehanove in Pintarjeve
za + starše Justino in Antona Šmit ter Lidijo
Marcen
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