29. NEDELJA MED LETOM  21. oktober 2018  št. 47 / V
Božja beseda: 1. berilo: Iz 53,10-11; 2. berilo: Heb 4,14-16; evangelij: Mr 10,35-45

SLUŽITI VSEM, BREZ IZJEME
Če hočemo pravilno razumeti evangelij, je nujno, da dogodkov in izjav ne gledamo
posamično, temveč v njihovi povezanosti med seboj, iz česar lahko razberemo njihov
smisel in njihovo težo. Jezus učencem ničesar ne zapove kar tako. Temelj njegovih
besed je njegovo življenje in delovanje. Njegove besede govorijo o tem, kaj prinaša
hoja za njim v življenje tistih, ki želijo živeti skupaj z njim. Če se kdo torej odloči za življenje z Jezusom, to zadeva vse dimenzije njegove življenja, ali pa ni povezan z njim.
Evangelij nam pripoveduje, da so se učenci začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in položaj. Jezus jih ob tem opozori, da so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi in
imenu učenci začnejo pretirano iskati sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi imeti togih, ohromelih učencev, učencev brez življenjske energije. Vendar
določi, kaj je pravi cilj življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven njegove skupnosti pač ni mogoče zamisliti. Med »biti prvi« in »biti zadnji in vsem služabnik« obstaja
neločljiva vez. Pri tem gre za veličino kot tako. Služenje je edino merilo za resnično
veljavo in veličino. Nobeno drugo delovanje, na katerem koli področju, ne more pripeljati do večje osebne veljave.
Te Jezusove besede so pravo nasprotje tega, kar si
želijo slišati učenci. Kažejo, da se bodo učenci ravno na
tem področju morali nečemu odpovedati. S tem ko Jezus kot pogoj za »biti prvi« postavlja »biti zadnji«, je očitno, da od učencev zahteva popolno spreobrnjenje.
Učenci bi radi takoj postali prvi. Prvi pa lahko postane
samo, kdor najprej postane zadnji in vsem služabnik. In
na tak način lahko služi samo, kdor drugemu iz srce želi
dobro, kdor je s srcem pri stvari in za drugega stori vse,
kar je v njegovi moči. In ker smo tudi mi Jezusovi učenci, smo dolžni vsem služiti na tak način. Služili naj bi
vsem, ki jih srečamo, vsem, ki potrebujejo pomoč. Ne
gre, da bi tako služili le tistim, ki so nam všeč. Vsi, ki jih
srečamo, imajo pravico, da jim služimo iz srca. K. Stock

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
21.
10.

29. MED LETOM
- misijonska Uršula,
mučenka

22.
10.
23.
10.
24.
10.
25.
10.
26.
10.
27.
10.

PONEDELJEK
Janez Pavel II.,
papež
TOREK
Janez Kapistran,
duhovnik
SREDA
Anton Marija Claret,
redovni ustanovitelj
ČETRTEK
Krizant in Darija,
mučenca
PETEK
Lucijan in Marcijan,
mučenca
SOBOTA
Sabina Avilska,
mučenka

NEDELJA
30. MED LETOM

28.
10.

- žegnanjska Simon in Juda
Tadej,
apostola

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za žive in pokojne škalske planince
in za + Valdo Makovec, obl.
ob 9.00 v Cirkovcah za + Franca Avbrehta, obl.,
za + Martina Rednjaka in sor. ter Golčmanove,
za + Slavka in Avgusto Krajnc (obl.) ter Kopitarjeve
in za + Silvo Venta ter Lucijo in Ivana Vivoda
ob 10.30 za + Marijo Oman in Anico Mertelj
ob 19.00 za + Božidarja Goloba
ob 19.00

za zdravje v družini
in za + Ivana Pirnata

ob 19.00

za + Ivico Hren
in za + Barbaro Tašler

ob 7.00

v dober namen
in po namenu

ob 19.00

za + Lojzko Friškovec, obletnica
in za + Emo Jeseničnik

ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00 za zdravje
in za + Stanislava Glinška
nedeljska za + Ivanko in Antona Ajnika
ob 19.00 in za + Martina Grabnerja
- srečanje zakoncev jubilantov
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00

v Škalah za + Anico Oblak,
za + Jožeta Pouha, Silvo, Jožeta in Silva Grčarja
in za + Franca, Rozalijo in Zaliko Šumah ter
Jožico in Ernesta Kodruna

ob 10.30 za + Blaška Čokara, obletnica
ob 19.00 za + Ivana Mlinška

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat 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.

OBVESTILA
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV - Zadnjo soboto v oktobru, 27. oktobra, bo pri sobotni večerni sv. maši srečanje zakoncev jubilantov. Vsi, ki letos praznujete okroglo ali polokroglo obletnico (5, 10, 15, 20 let …) zakonskega življenja, vabljeni, da se s skupno sv.
mašo zahvalite Bogu za ta dar. Pari se prej prijavite v zakristiji. Vabljeni tudi ovdoveli, ki bi
praznovali obletnico, da se zahvalite za leta skupnega življenja, ki so vam bila podarjena.
MLADI ODRASLI ZA KRISTUSA vabijo študente in mlade od 18 let dalje na duhovne vaje
od 26. do 28. oktobra na Klanec pri Kozini. Prijave na tel.: 031/025-167.
SVETOPISEMSKE URICE - Za predšolske otroke (3-6 let) nameravamo imeti svetopisemske urice, zato vabimo zainteresirane starše, da otroke prijavite v župnišču. Srečanja bodo
po dogovoru.
VSI SVETI - Vabljeni, da ob spominu na rajne prižgete kakšno svečo
manj in raje darujete za mašne namene, za ljudi v stiski ali v kak drug
dober namen. Letos je v okviru naše župnije pobuda, da namesto
sveč na grobove darujete za prenovo župnijske cerkve. Na voljo so
simbolične zastavice, ki jih lahko prejmete ob prostovoljnih prispevkih
in jih ponesete na grobove vaših rajnih kot znamenje, da ste bili ob
spominu na njih dobrodelni. Bog povrni za vaš dar!
PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali
na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253
.
RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 28. 10. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o Vseh svetih in spominu vernih rajnih; pripravil ga bo Andrej Vrabič. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Bolje je molčati in biti kristjan kakor govoriti in ne biti.
Lepo je učiti, ako tisti, ki govori, to tudi dela.
sv. Ignacij Antiohijski

Moj ODMEV na Božjo besedo
V življenju lahko prosimo Boga za marsikaj, a naj bodo te prošnje realne in poštene. Božja
beseda v današnjem evangeliju mi je dala veliko novih spoznanj in spodbud, kaj naj naredim, da bo moje življenje Bogu všeč. Tu sem našel smernice za življenje, smernice, ki mi jih
daje Jezus. V njem je moč in dobrota. Pričakovanja in pogledi Zebedejevih sinov Jakoba in
Janeza pa so bila takšna, kakršna so pričakovanja marsikoga v današnjem času. Janko Oštir

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel:
»Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi
in da jim njihovi velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.
Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Mr 10,42-45

AKTUALNO
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
MOLITEV ZA MISIJONE
Gospod Jezus Kristus ozri se na svoje misijonarje, duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo Besedo in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, zavetje v puščavskem pesku,
senca v ekvatorski vročini, pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih. Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin, ampak se trudijo le za tvojo slavo
in blagor duš. Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru. Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen.
Koroška priloga Misijonskih obzorij št. 5/2017

»Ne odlašaj z dobrotami do bližnjega, če mu jih lahko takoj izkažeš;
z odlašanjem izgubiš velik del zasluženja.
Tvoja ljubezen do bližnjega mora biti širokosrčna; širi jo, kolikor moreš.
Kadar pa bližnjemu sam ne moreš ničesar dobrega storiti,
prosi zanj pri drugih! Ali mu pa vsaj od Boga prosi usmiljenja!«
Friderik Irenej Baraga













KAKO LAHKO POMAGAM MISIJONARJEM?
z darovi na misijonsko nedeljo;
z botrstvom za šolanje otrok iz misijonskih dežel (že od 12 EUR mesečno);
z darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob Krištofovi nedelji in osebno);
v adventu z akcijo »Otroci za otroke« (Adventni koledar)
s Trikraljevsko akcijo;
z rednimi ali občasnimi darovi za izbranega misijonarja;
z naročilom revije Misijonska obzorja;
z molitvijo kot član Misijonske molitvene zveze;
kot prostovoljec v misijonih za krajši čas;
kot laiški misijonar za daljši čas (po temeljiti pripravi).
kot laiški misijonar prostovoljec za krajši čas (v osebnem dogovoru z misijonarjem).

Za interno uporabo izdala Župnija Velenje - sv. Martin, Šmarška cesta 2, Velenje.
Tel.: 03/897-56-80, splet: svmartin.net; e-pošta: zupnija@svmartin.net. Odgovarja Janko Rezar, župnik.

