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Božja beseda: 1. berilo: 2 Mz 32,7-11.13-14; 2. berilo: 1 Tim 1,12-17; evangelij: Lk 15,1-32

SINOVI ISTEGA OČETA
Današnja evangeljska zgodba nam je znana. Sinova, ki ju v zgodbi srečamo,
predstavljata različnost otrok istega očeta. Ta različnost je zunanja, po stasu,
pasu in lasu, pa tudi notranja, po srcu in značaju. Nekdo je veseljak, drugi hodi
kot utelešeni veliki petek; ta je hiter, oni počasen; ta molčeč, oni zgovoren; ta ima
pet talentov, oni samo enega … Tudi omenjena brata sta bila različna. Starejši se
je držal doma in je pridno delal, mlajšega je mikal širni svet. Če bi nam bilo naloženo, da se za enega od njiju odločimo, bi bili v zadregi. Nobeden namreč ni samo dober ali samo slab, vsak ima kaj za pohvalit in kaj za pograjat, pri obeh nam
je nekaj všeč in nekaj ne.
To velja za vse ljudi. Imamo angelska in demonska nagnjenja, nobeden od
nas pa ni ne angel ne demon. Pregovor pravi, da tudi ura, ki stoji, dvakrat na dan
prav kaže. Tudi najboljši ima kaj slabega in najslabši kaj dobrega. Če se sami v
sebi borimo proti zlu in vemo, da nam vedno ne uspeva zmagovati, moramo vedeti, da se prav to dogaja tudi drugim. Kadar tega nočemo razumeti, smo podobni starejšemu bratu, ki je imel sebe za pravičnega, do mlajšega pa je bil trd. Prav
s tem je dokazal, da ni boljši od njega.
Vse, kar je moje, je tvoje, je rekel oče starejšemu sinu. S tem je pokazal očetovsko radodarnost, ki vse dobrine deli z otroki. Ta trditev pa ima tudi obratni pomen: vse, kar je naše, je Očetovo, od njega smo vse prejeli, vse moramo prav
uporabljati, očetovski radodarnosti mora ustrezati sinovska velikodušnost.
Očetovo misel pa si moremo razlagati tudi drugače: Glej, sin, kako je tvoj oče
bogat. Vsega imamo in ničesar nam ne manjka. Eno pa je,
česar vam jaz ne morem dati, temveč mora biti naša
skupna skrb: imejmo se radi. Različnost nas ne sme
odtujevati, ampak nas mora povezovati, saj smo
ena družina in spadamo skupaj. Toliko nam bo
lepo in toliko nas bo Bog imel rad, kolikor bomo
mi drug drugega razumeli, sprejeli in imeli radi.
p. Franc Cerar
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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
MOŠKA SKUPINA »MOŽJE SV. JOŽEFA« ima v četrtek, 19. septembra, prvo srečanje v
tem pastoralnem letu. Začetek bo z večerno sv. mašo, nato nadaljevanje v župnišču. Lepo
vabljeni tudi novi člani!
SREČANJE MLADIH V STIČNI - Mladi vabljeni na srečanje mladih v Stično, ki bo v soboto,
21. septembra, z geslom: »Tukaj sem, zgodi se«. Za prevoz z avtobusom se prijavite do
torka, 17. 9. Cena (prevoz in organizacija) je 15 €.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR - Otroci, ki radi pojete in že obiskujete osnovno šolo, vabljeni ob
nedeljah ob 9.15 uri na pevske vaje župnijskega otroškega pevskega zbora v učilnico v župnišče. Vabljeni!
ODRASLI MEŠANI PEVSKI ZBOR vabi v svoje vrste nove pevce. Vsi, ki ste prejeli talent
posluha in dobrega glasu ter ste ga pripravljeni dati na razpolago za sodelovanje pri bogoslužju, vabljeni, da se pridružite pevskemu zboru. Vaje so vsak petek zvečer ob 19. uri v
učilnici nad zakristijo. Pevci se že veselijo novih članov.
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, 22. 9. 2019, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o mladih v Cerkvi; pripravila ga bo Katarina Mihelak. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Človeško življenje je podobno delavniku, v katerem se delavcu miza trikrat pogrne:
zajtrk je naša mladost, ali je kratka;
kosilo je naših odraslih starost in ljudje za to veliko skrbijo;
večerja je v hiši večnosti.
bl. Anton Martin Slomšek

Moj ODMEV na Božjo besedo
Smo samo ljudje - s padci, zablodami in velikokrat izgubljeni na naši poti življenja. Sami
ne zmoremo najti vedno prave poti in moči, da se spet dvignemo na površje. Toda Bog nas
pričakuje, nas išče in vabi, saj pozna našo nemoč. Z našim načinom razmišljanja je zato
povsem nerazumljivo, da se tako razveseli vsakega, ki se kot izgubljeni sin vrne v njegovo
naročje. Kako velika je njegova ljubezen, da nam vedno znova pomaga in oprošča, če se le
skesano spet obrnemo k njemu! In namesto kazni nas v tem primeru na koncu čaka še nagrada - večno življenje, saj je za plačilo naših dolgov daroval svojega Sina …
Cvetka Šalej

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ali: katera žena, ki ima deset drahem,
če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke
in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde?
In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede
ter pravi: ›Veselite se z menoj,
kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹
Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov
nad enim grešnikom, ki se spreobrne.« Lk 15,8-10

AKTUALNO
In vstal je ter šel k očetu.
Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil;
pritekel je, ga objel in poljubil.
Lk 15,20
Živim s svojo skoraj triindevetdesetletno materjo, ki še
vedno kuha, pomiva, pospravlja in opravlja nalogo telefonistke.
Pogosto se mi zgodi, da moram po večerji od doma.
Ko se vrnem, ne glede na uro, jo najdem, kako me čaka na vratih. Ne vem, kako zazna, da
prihajam. Zaklepanje garažnih vrat? Vklop stikala za luč? Škripanje vhodnih vrat? Antene
pričakovanja? Večkrat sem jo poskušal prepričati, naj me ne čaka budna. Potem sem nekega večera nehal vztrajati.
Domov sem s vrnil zelo pozno. Stala je pri odprtih vratih. Rekel sem ji dokaj odločno:
»Mama, morala bi biti v postelji, prestara si že, da bi ostala na nogah do tako pozne ure.
Zakaj me hočeš na vsak način čakati?« S svojo običajno milino mi je odgovorila: »To boš
razumel takrat, ko boš prišel domov in ne boš več našel nikogar, ki bi te čakal.«
Od tistega večera se trudim, da ne prihajam domov prepozno, rekel pa ji nisem nič več.
Gotovost, da nas Bog vedno čaka, od koder koli in kadar koli se vrnemo, je najmočnejši
dokaz ljubezni, ki nam ga je lahko dal.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Jeseni, ki diši po jabolkih in kruhu, odpre svoja vrata tudi šola, ki pa otrokom prav ne diši. A
šole, kot smo jo poznali svoj čas, ni več. Pa temu niso krivi samo šolniki naše polpretekle zgodovine. Če prisluhnemo blaženemu Antonu Martinu Slomšku, katerega god obhajamo konec septembra, vidimo, da korenine ljuljke, ki je zrasla v pšenico, segajo precej dlje v zgodovino: »Učitelj
ne sme misliti, da je svojo dolžnost dovršil, če je svoje učence gladko brati in čedno pisati naučil.
Kaj pomaga, če je glava prebrisana, srce pa hudobno in robato. Branje in pisanje je le lupina,
jedro pa krščanska omika in žlahtno srce … Novim šolskim prerokom je znanje glavna stvar,
verske vaje pa le pritiklina. Toda ne pomislijo, da je znanstvena omika brez pobožnosti za vsako
ljudstvo samo olišpan grob njegovega blagostanja … Grešijo vsi tisti šolski postavodajalci, starši
in vzgojitelji, ki hočejo šole le posvetne imeti, šolsko mladino predvsem za minljivi svet izšolati, ne
pa tudi za večnost.« Pa še nekaj za starše: »Otroška vzgoja je najimenitnejše delo, ki ga malokdo
prav zna, čeravno le dvojno opravilo ima: otroke skrbno varovati, jih pridno učiti in vsega dobrega
vaditi … Kako slabo ravnajo starši, ki svoje otroke pomehkužijo, jim vse po volji pustijo, glavno s
prevzetnimi mislimi napolnijo, čez svoje otroke nikoli kaj hudega slišati ne marajo, od otrok pa radi
sprejemajo tožbe čez druge in se za otroke, krive ali nedolžne, potegujejo.«
Kot bi bilo zapisano včeraj, kaj! A naj te ne zavede! Nikakor nisem eden tistih zavrtežev, ki
prisegajo le na staro, preizkušeno in bežijo pred novim in nepoznanim. A modrim besedam bom
prisluhnil vedno in vsepovsod. Moliva, draga sestra, dragi brat v Kristusu, kot so včasih naši predniki: Za zdravo pamet! Za našo mladino! Za oblastnike! Za starše! Za duhovnike! Za mir! Moliva,
da bova ob jeseni življenja mirne vesti potegnila črto, preštela pridelek in pridelano, pobrano,
potrgano in požeto pospravila v kašče večnosti.
Tega ti v letošnji jeseni, ki prihaja, v polnosti želim!
G. Čušin, Na tretji strani
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.

