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župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
28. NEDELJA MED LETOM  14. oktober 2018  št.: 46/II

Božja beseda: 1. berilo: Mdr 7,7-11; 2. berilo: Heb 4,12-13; evangelij: Mr 10,17-30
KAJ NAJ STORIM, DA BOM DELEŽEN VEČNEGA ŽIVLJENJA?

Nihče med nami si ne more predstavljati, kaj je večno življenje, saj je onkraj naše
izkušnje. Temeljnega pomena je, da ne zavržemo tega življenja, ki ga imamo. A,
da bi v polnosti živeli življenje je najprej treba spoznati Boga, to pomeni, da je
osrednjega pomena ljubiti Boga in bližnjega. Deset zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na vprašanje mladega bogataša, kažejo le na zapoved ljubezni in usmerjajo
na pot ljubezni. Kot temeljne elemente, ki pomagajo resnično ljubiti in najti pravo
pot, pa lahko navedemo: družino kot temelj družbe, spoštovanje življenja kot Božjega daru, urejeno spolno življenje in zrele odnose med moškim in žensko, družbeni red in resnico.
Bog ima za vsakega človeka poseben načrt, vsak pa ga mora najti v okoliščinah, v
katerih živi. Resnično življenje se najde v darovanju samega sebe na različne načine (prostovoljstvo, molitvene skupine in gibanja ...). Na ta način morda življenje ne
postane ravno lahko, postane pa lepo in srečno. Prizadevajmo si spoznati Jezusa
s srcem in se z njim pogovarjajmo v molitvi.
Potrebna sta srce in razum; v občestvu s Cerkvijo je treba poslušati Jezusovo besedo, si prizadevati za bližnjega in pristopati k zakramentom. Na ta način se lahko
izkusi Jezusovo ljubezen in se začuti Jezusov pogled na mene. Včasih pa so potrebne tudi žrtve in odpovedi ter pogum za prave izbire, ki se nam pogostokrat zdijo težke. Vsaka odpoved ima svoj zakaj. Vsak šport in vsak poklic recimo zahtevata odpovedi, ki nam pomagajo, da ne pademo v brezno drog, alkohola, zasužnjenosti z denarjem, spolnostjo, lenobo, ki
se najprej zdijo kot svoboda, vendar so v
resnici začetek suženjstva. Z odpovedmi
premagati trenutne skušnjave in se približevati
dobremu ustvarja resnično svobodo in življenju
daje dragocenost. Brez »ne-ja« določene stvari ne zrastejo v velik »da« resničnemu življenju.
Benedikt XVI., marec 2010

MAŠNI NAMENI
14. oktober

28. NEDELJA MED LETOM
Sv. Kalist I., papež in mučenec

7.30

za  Iva (obl.) in Maro Karatović

9.15

v Bevčah: za  Vrabiče in Polaniče
za  Zaliko Bukovec (8. dan)

10.30

za žive in rajne župljane
za  Josipa in Saro Jurišič

18.00

za  starše Potočnik, Avguštino Repnik in
Silvestra Ramšaka

18.00

za  Mija (obl.) in Zorana Ravlija

7.30

za  Alojzijo Vajs (obl.)

18.00

za  Franca Jevšnika, Ivana in Marijo Golob
ter Vido Dolenc

18.00

za  Milana, Branka in Angelo Jurčič

18.00

za  Nevenko Prevalnik
za  Jelko (obl.) in starše Stropnik ter
sestro Angelo

21. oktober

7.30

za  Nežo Rednak

29. NEDELJA MED LETOM,
MISIJONSKA NEDELJA

9.15

v Bevčah: za  Ano in Jerneja Zabukovnik ter

Ponedeljek, 15. 10.
sv. Terezija Velika (Avilska),
devica in cerkvena učiteljica
Torek, 16. 10.
sv. Hedvika, kneginja
Sreda, 17. 10.
sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
Četrtek, 18. 10.
sv. Luka, evangelist
Petek, 19. 10.
sv. Pavel od Križa, duhovnik
Sobota, 20. 10.
sv. Rozalina, redovnica

Sv. Uršula, devica in mučenka

Klaro in Alojza Popek
10.30

za žive in rajne župljane
za zdravje

Zaradi večjega števila mašnih namenov je lahko za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov.
Darovi za ostale namene so oddani duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po teh namenih.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
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 spregovoril:
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi
šivankino uho, kakor bogataš pride 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 10,23–27)

OBVESTILA
Prihodnjo nedeljo obhajamo misijonsko nedeljo. Poleg tega, da molimo za misijonarje je prav, da jih tudi materialno podpiramo. Nabirke pri vseh mašah prihodnjo nedeljo so namenjene za misijone. Bog povrni za vaš dar.
Povabljeni ste, da na svoje domove vzamete kuverte. V njih so pripravljeni listni na
katere vpišete imena vseh pokojnih, ki jih v mesecu novembru želite priporočiti v molitev in spomin pri sv. maši. Vsak petek v mesecu novembru se bo darovala sveta
maša po namenu spominov. Bog povrni za dar, ki ga boste namenili za spomine.

V mesecu oktobru smo prav posebej vabljeni k molitvi rožnega venca. Rožni venec
lahko molimo doma, bodisi sami ali kot družina, prav posebej pa smo vabljeni k molitvi rožnega venca v cerkev, kjer molimo rožni venec pred sv. mašami.
Starši veroučencev ste lepo vabljeni na starševske pogovore, ki so ob četrtkih med
16.30 in 17.30 v sobi nad veroučno učilnico v župnišču. Lepo vabljeni vsi, ki se spopadate z izzivi vzgoje otrok v sodobnem času.
V preteklem tednu smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od pokojne Judite
Žove in od pokojne Zalike Bukovec. Molimo za pokoj njunih duš.

»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.« (Ps 90,12)
Tatvine, ugrabitve, umori, neizmerna bogatija, milijarde in milijarde,
skrite v domačih in tujih bankah. Gospod, zakaj, če pa moramo umreti?
Od kod ta iluzija, da bomo živeli tri tisoč let in morda še več?
Saj vendar vsak dan vidimo, da umirajo naši sorodniki in prijatelji.
Saj vendar zelo dobro vemo, da smrt ne prizanese nikomur
in da nihče ne more odnesti s seboj tega, kar ima.
Dnevi, izgubljeni za prazen nič, ure, zapravljene v naveličanosti,
ozki in banalni interesi, skrbi in boj za stvari brez prihodnosti.
Nauči nas, Gospod, šteti naše dni.
Pomagaj nam premagati iluzijo, da bomo živeli tri tisoč let in morda še več.
In bomo modri. In bomo dobri. In bomo neobremenjeni.
Tako bomo živeli večno.
T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

SVETNICA TEDNA: SV. HEDVIKA, 16. oktober

Hedviki je bilo pet let, ko sta jo oče in mati z rodnega gradu Andechs na Bavarskem, kjer
se je rodila okoli leta 1174, pripeljala v samostan benediktink v Kitzingen, da bi dobila
tedanjemu času ustrezno vzgojo in izobrazbo bodoče kneginje. Mala Hedvika je lepo napredovala v znanju, predvsem pa v duhovnem življenju, in prav rada bi ostala v samostanu kot redovnica. Toda ko ji je bilo komaj dvanajst let, so jo prišli snubit odposlanci osemnajstletnega šlezijskega vojvode Henrika I. Na željo staršev je Hedvika ponudbo sprejela
ter odšla v Šlezijo, ki je bila tedaj naseljena s prebivalci slovanskega rodu. O njenih prvih
letih življenja v zanjo tuji deželi vemo le to, da je svojega soproga “kot krepostnega in ljudstvu koristnega moža v Bogu ljubila” in mu rodila sedem otrok. Kot kneginja Šlezije in Poljske je spoznavala svojo deželo, jo vzljubila, med njenimi prebivalci pa razvila široko dejavnost krščanske ljubezni. Naučila se je poljščine in se z ustanavljanjem samostanov
trudila širiti omiko in poglabljati versko življenje. Samostan cistercijank v Trebnici pri Wroclawu je v mnogih pogledih postal njen drugi dom. Vendar pa nikoli ni ostala tam kot redovnica, ker je čutila, da kot vojvodinja lažje izpolnjuje svojo nalogo dobrodelnosti. Umrla je v
15. oktobra 1243.

Vsi bi morali biti misijonarji v kraju in okolju,
kjer živimo. Drug drugemu smo potrebni,
potrebujemo pomoč, drug od drugega se
učimo, delamo in živimo za druge. Zato smo
na svetu. Naše poslanstvo in dobra dela so
misijonarstvo. Jezus sam naroča: »Pojdite in
učite vse narode.«
Vsak lahko nekaj stori v svojem okolju za rast
vere, ki človeka bogati, osrečuje in osvobaja.
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B

Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu.
Z molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev dobrin
Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj za najbolj revne.
Zato Papeške misijonske družbe prosijo za pomoč župnije po vsem svetu,
da bi cerkvene skupnosti lahko obstajale tudi v najrevnejših delih sveta.
Z veseljem zato radi prispevajmo svojo molitev in svoj dar,
da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko širilo po vsej zemeljski obli.
www.misssio.si

Za interno uporabo izdala Župnija Velenje - bl. Anton Martin Slomšek, Splitska ulica 13, 3320 Velenje.
Tel.: 03 / 897 44 82; splet: www.blams.si . Odgovarja Matej Dečman, župnik.

