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Božja beseda: 1. berilo: Am 8,4-7; 2. berilo: 1 Tim 2,1-8; evangelij: Lk 16,1-13

SOCIALNA OBVEZNOST IN DELJENJE LASTNINE
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem« (Lk 16,10). Zanesljivost in zvestoba v upravljanju zemeljskih darov je predpostavka za to, da bo človek dobro ravnal tudi z
duhovnimi darovi Boga. Resnični Božji dar je zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu daruje ljudem. »In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je
vaše« (Lk 16,12)? Dobrine, ki jih ima človek, ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar nam odgovarja, kar ustreza naši naravi, je zveličanje, ki
nam ga daruje Bog v Jezusu.
Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne demonizira lastnine in denarja.
Vendar pa zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, naj svoje imetje proda in da izkupiček ubogim. Jezusove zahteve so bile v prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu uresničene. Tudi tu se preprosto ne pridiga o uboštvu, temveč
o skupnosti dobrin. Darovi zemlje pripadajo vsem: »Vsi verniki so se družili med
seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili
vsem, kolikor je kdo potreboval« (Apd 2,44).
Evangelist Luka ne sledi nikakršnim romantičnim idealom uboštva, temveč mu
gre predvsem za socialno obveznost lastnine in za deljenje lastnine, da bi imeli
vsi dovolj. Ta ideal, ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja evangelist tudi za
njegov čas. To je ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki Jezusove besede o prodaji vsega imetja prestavlja v položaj grških trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne da
bi se odpovedali svojemu poklicu – sledijo Jezusu ter v sledenju Jezusu najdejo
pravo svobodo in resnično življenje. Sodobna
teologija osvoboditve se upravičeno sklicuje na
Luka. Lukovo sporočilo prevaja v naš čas. Svetovni mir bo v prihodnosti odvisen predvsem od
tega, če bo uspela pravična izravnava dobrin.
Tako je Lukov prevod Jezusovega sporočila danes karseda sodoben, ne le za etiko posameznika, temveč tudi za politiko ljudstev.
A. Grün

MAŠNI NAMENI
za žive in + župljane
v Škalah za + Janka Kodruna, 30. dan
in za + Alojza in Angelo (obl.) Glinšek ter Ivana
25. MED LETOM
Kelherja
- Slomškova
ob 10.30 za + Antona Vetriha (obl.) ter hčeri Marico in
nedelja Cvetko
Mavricij, mučenec
ob 19.00 za + Marjana Jozanovića
PONEDELJEK
za + Ivanko Tamše, 30. dan
p. Pij iz Pietrelcine, ob 19.00
in po namenu
duhovnik, spovednik
TOREK
za + Alojzija Laha, osmina
Anton Martin
ob 19.00
in po namenu
Slomšek, škof
SREDA
za + Eda in Marijo Pušnik
Sergij Radoneški, ob 7.00
in po namenu
menih
ČETRTEK
za + Justino in Štefana Felicijana
Kozma in Damijan, ob 19.00
in za + Faniko Klauzner
mučenca
PETEK
ob 9.00 v Domu v dober namen
Vincencij Pavelski,
ob 19.00 za + Bogdana Višnarja in mamo Višnar
ustanovitelj lazaristov
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SOBOTA
Vaclav,
mučenec

NEDELJA
29.
9.

26. MED LETOM
Mihael, Gabriel,
Rafael,
nadangeli

ob 7.30
ob 9.00

ob 12.00 v Škalah za žive in + iz rodbine Hudournik
ob 19.00 nedeljska za + Franca Pavlina
in za + Franca Deberška (obl.) in rodbino Deberšek
ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Andreja Tajnška, obl.,
za + Pepco (1. obl.), Pavla in Marjana Pungertnika
in za + Ivana Lipnika, obl.
ob 10.30 za + Franca in Elo Cevzar ter Marijo Šrot,
za + Pavlino (obl.) in Karla Šupergerja
in za + Marijo Oman (obl.), Heleno Pintbah in
Anico Mertelj
ob 19.00 za + Pavlo Kordiš (obl.) in sor. ter Mirka Vesel

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
UVODNO SREČANJE ODRASLIH BRALCEV ZA SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE bo
v ponedeljek, 23. 9., ob 19.55 v učilnici v župnišču. Vabljeni ljubitelji dobrih knjig!
ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA - Si želiš novih dogodivščin s prijatelji? Vsi otroci in mladi,
stari od 8 do 21 let, ste lepo vabljeni, da začnete svojo skavtsko pot. Pridite na prvo skavtsko
srečanje, ki bo v soboto, 5. 10., ob 9. uri na velenjski plaži. Če si star/-a med 22 in 25 let in
se želiš preizkusiti kot voditelj, prav tako vabljen/-a!
PRIPRAVA ODRASLIH NA ZAKRAMENTE (KATEHUMENAT) - Vabljeni vsi odrasli, ki iz
kakršnih koli razlogov še niste prejeli zakramentov uvajanja v krščanstvo (krst, spoved, obhajilo, birma), pa bi jih želeli, da se odločite za pripravo in se prijavite v župnišču.
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, 29. 9. 2019, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o svetih nadangelih; pripravila ga bosta zakonca Koren. Vabljeni k
poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Življenje je Božji dar, ki nam je izročen, da iz njega naredimo nekaj koristnega.
Življenje je poklic, nekaj, za kar smo odgovorni.
Paul Roth

Moj ODMEV na Božjo besedo
Se mnogi ljudje današnjega časa nevede zgledujejo po krivičnem oskrbniku, ki ga v priliki
omenja Jezus? Je možno, da jih za nepoštena dejanja še pohvali? Prvi vtis je varljiv. Jezus
si želi, da bi kristjani, v odnosu do Boga in življenja med nami, posnemali oskrbnikovo iznajdljivost.
Opozorilo, da »ne moremo služiti Bogu in mamonu«, je več kot na mestu. Mamon se
spretno prilagaja generaciji. V času moje mladosti nas mamon ni preizkušal s hrano, ker
smo jo s trudom pridelovali in cenili; nova oblačila smo dobili le za veliko noč; edina zabava
je bila poslušanje radia; skoraj vse poti smo opravili peš. Mamon danes pa hoče vse novo in
vedno več vsega! Nekoč bomo telo, denar, obleke, kariero, hiše in avtomobile pustili drugim!
Ljubezen, dobrota, sočutje … pa bodo odgovori, ki bodo vredni večnosti!
Angelca Kumer

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem,
kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.
Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom,
kdo vam bo zaupal resnično dobrino?
In če niste bili zvesti pri tujem,
kdo vam bo dal, kar je vaše?
Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema;
ali bo enega sovražil in drugega ljubil,
ali se bo enega držal in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu in mámonu.«
Lk 16,10-13

AKTUALNO
NAŠ BLAŽENI …
Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z globokim izkustvom vere svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za navdihe Svetega Duha in s čutom
za razpoznavanje znamenj takratnega časa.
Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in služil vsem
v pristni zavesti svojega poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo takrat na
pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, slovenske besede, narodne
osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih vrednost. Ni kazal poti, po kateri sam ne bi
hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel.
Pri njem gre za harmonično osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim
uvidom v prihodnost.
Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini in popolni predanosti Bogu, Cerkvi in človeku.
Izredne notranje moči, ki odseva iz Slomškovega življenja, ni mogoče razložiti drugače
kakor z Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje slovenskega ljudstva vse od Slomškove smrti do danes.
Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v svojih koreninah zdrav, saj se prav v svetnikih razodevajo vrline in duhovna moč vsakega naroda. To nas obvezuje, da ob blaženem
Slomšku z vsemi močmi delamo za lastno versko, kulturno in narodnostno spopolnitev.
F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

Če želiš prek posesti svojega soseda, se vprašaj, če bi bilo to tebi ljubo, in naredi raje
ovinek uro daleč, kot da bi prišlo do spora. Prepovej svojim ljudem, da bi naredili sosedu
kakršnokoli škodo in uči jih: »Kar nočeš, da bi drug tebi storil, glej, da ti nikdar drugemu ne
storiš!« (Tob 4,16). Če je tvoja živina ali so tvoji ljudje povzročili škodo, ne múdi se, ampak jo
čim prej popravi. Tisočkrat bolje je, da greš ti k sosedu, kot da pride on k tebi! Pa tudi ti kot
sosed ne bodi preobčutljiv, zaverovan v svoj prav, niti samovoljen. Pomisli: Bolje je trpeti
škodo kot storiti krivico! Sicer se tvoj sosed ugnezdi v tvojo hišo. Pravdanja se varuj bolj kot
ognja. Prvim kristjanom je bilo prepovedano tožiti se pred poganskimi sodniki. Tebi pa naj bo
pot do odvetnika zaraščena, da je ne najdeš. Bolje en krajcar kot dolgo pravdanje.
bl. Anton Martin Slomšek

Molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška
Nebeški oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš ... Zdrava Marija ... Slava Očetu ...
Na Slomškovo priprošnjo nam podeli milost: (dodaš svoj namen) ...
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.

