OZNANILA
župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
25. NEDELJA MED LETOM  20. september 2020  št.: 43/IV
Božja beseda: 1. berilo: Iz 55,6-9; 2. berilo: Flp 1,20c-24.27; evangelij: Mt 20,1-16a
BOŽJA PRAVIČNOST
Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati za takega gospodarja, ki
daje enako plačo za eno uro dela, kot za cel dan garanja. Po naši pameti so imeli
čisto prav tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica? Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, ki smo prenašali težo dneva in vročino!«
Pravim – po naši pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo povedati nekaj zelo
pomembnega za naše življenje. Resnico, ki smo jo slišali že v prvem berilu iz ust
preroka Izaija: »Moje misli niso vaše misli, in moja pota niso vaša pota, govori Gospod!« Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške.
Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, ker nujno sodimo po tem, kar vidimo,
Božja pa se ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore.
Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje dovolj možnosti, da bi bil srečen
tu in potem vso večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, kakršnega smo
sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. Gospodar v današnjem
evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?«
Slovenski pregovor ve povedati, da je na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi
bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sveta. Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž zaleže v naše
srce črv nevoščljivosti in privoščimo mu, če ne
gre vse po sreči. Nevoščljivost in privoščljivost
razodevata strašno pomanjkanje
ljubezni do bližnjega, ki je prva in
temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi mi.
Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje
poslanstvo opravimo dobro. Bog
nam obljublja pravično plačilo.
S. Čuk

MAŠNI NAMENI
11.30

20. september

za žive in rajne župljane
za  Stanka Padovnika (obl.)
za  Ivana, Janeza in Marto Koren
za  Mija Tomića (obl.)

25. NEDELJA MED LETOM

sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik
in drugi korejski mučenci
Ponedeljek, 21. 9.
sv. Matej, apostol in evangelist
Torek, 22. 9.
sv. Mavricij, mučenec
Sreda, 23. 9.
sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik
Četrtek, 24. 9.
bl. Anton Martin Slomšek
Petek, 25. 9.
sv. Sergij Radoneški, menih
Sobota, 26. 9.
sv. Kozma in Damijan, mučenca

maša v cerkvi sv. Martina v Velenju:

19.30

v zahvalo ter za zdravje in Božji blagoslov v
družini
za  Božo Mladenović

19.30

za  Jožeta Pungartnika (8. dan)

7.30

po namenu

19.30

za uspešno šolsko leto

19.30

za  Ano Razgoršek (obl.)

19.30

za  Filipa Pernovška
za  Štefanijo Svečko

11.30

maša v cerkvi sv. Martina v Velenju:

27. september
SLOMŠKOVA NEDELJA

sv. Vincencij Pavelski,
ustanovitelj lazaristov

za žive in rajne župljane

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
Odgovóril je enemu izmed njih: »Prijatelj, ne delam ti krivice.
Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.
Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem?
Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?«
Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.
(Mt 20,13–16)

OBVESTILA
Zaradi povečanega števila vernikov pri nedeljskih mašah je ob nedeljah za našo
župnijo sv. maša ob 11.30 v cerkvi sv. Martina v Velenju. Nedeljskih maš v Šaleku in
v Bevčah do nadaljnjega ne bo zaradi premajhnega bogoslužnega prostora. Maše
med tednom so precej manj obiskane, zato ostajajo v cerkvi v Šaleku po ustaljenem
urniku.
V cerkvenih prostorih je še vedno OBVEZNO NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK.
VSTOP V CERKEV BREZ MASKE NI DOVOLJEN! V CERKVI JE POTREBNO
OHRANJATI MEDSEBOJNO RAZDALJO 1,5 METRA (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). Obvezno je tudi razkuževanje rok ko vstopamo in ko
odhajamo iz cerkve.

V preteklem tednu je potekal vpis k verouku, v tem tednu pa začenjamo z rednim
veroukom. Starši ste že bili ali pa še boste obveščeni o terminih verouka za vaše
otroke. Prosimo, da se terminov dosledno držite in da otroci pridejo k verouku le takrat, ko je to zanje predvideno. Verouk lahko obiskujejo le zdravi otroci. Uporaba
obraznih mask je pri verouku priporočena oz. se usklajuje s prakso, ki jo imajo otroci
v šolah. Maske naj otroci prinesejo s seboj.
Če kdo od staršev svojega otroka še ni uspel vpisati k verouku, naj to stori še v tem
tednu.
Prihodnjo nedeljo (27. 9.) je Slomškova nedelja. Običajno smo na to nedeljo praznovali osrednji župnijski praznik. Zaradi trenutnih razmer letos ne bo zunanjega praznovanja Slomškove nedelje. Torej ne bomo imeli kakšnega gosta, prav tako ne bo
pogostitve in druženja po sv. maši. Kljub temu smo vabljeni k sv. maši, ki bo ob
11.30 pri sv. Martinu. Naj torej letošnje praznovanje Slomškove nedelje poteka bolj v
molitvenem duhu in ne toliko v zunanjih oblikah praznovanja.
Če bodo razmere dopuščale, bomo na slovenski ravni Slomškovo nedeljo obhajali
na Bizeljskem. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa slovesna sveta maša.
V preteklem tednu smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od pokojnega Jožefa
Pungartnika, Jožefa Hozjana in od pokojne Bože Mladenović. Molimo za pokoj njihovih duš.

Dobri Bog. Kakor si našim svetniškim kandidatom vselej dajal moči,
da so zvesto sledili tebi, daj tudi nam priložnosti, da se v moči Svetega
Duha izkažemo kot tvoji zvesti učenci. Naj po zgledu svetniških kandidatov tudi mi živimo tako, da se bo tvoja Cerkev vselej krepila in rasla.

Ti zadnji so delali eno
uro in si jih izenačil z
nami, ki smo prenašali
težo dneva in vročino.
(Mt 20,12)

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne poznajo
Pridigarja in ne znajo moliti psalmov?« mrmrajo
»najbolj zavzeti« kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti
kristjani, ki ne preživijo vsaj tedna na leto na poglobljenih duhovnih vajah v kakšnem znamenitem samostanu?« mrmrajo nobel kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne prihajajo na župnijska srečanja, ki
jih ne moreš razumeti, če ne postaneš naš član?« mrmrajo večerni kristjani.
Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da na hitro, da
tečejo opravit drugo, triurno s kakšno »drugo skupnostjo« ...
Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske kristjane, ki zamudijo mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v hlačke, pa so vendarle prišli.
Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker morajo zjutraj vstati ob petih in iti
na delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo.
Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker so dobrosrčni, pošteni, velikodušni,
vedno pripravljeni pomagati.
In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer izpričujejo pristno Božjo ljubezen in dobroto.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Pravični Bog, ko si dal prvemu delavcu prav toliko kot zadnjemu,
si nam pokazal, da so tvoja pota daleč od naših poti,
kakor je nebo visoko nad zemljo.
Odpri naša srca modrosti tvojega Sina,
da bomo z veseljem posvetili vse svoje moči delu za tvoje kraljestvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molimo s Cerkvijo, leto A–4
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