26. NEDELJA MED LETOM  29. september 2019  št. 44 / VI
Božja beseda: 1. berilo: Am 6,1a.4-7; 2. berilo: 1 Tim 6,11-16; evangelij: Lk 16,19-31

ZAVOŽENO ŽIVLJENJE
Iz današnjega evangeljskega odlomka bi utegnil kdo sklepati, da nam bo v nebesih toliko lepše, kolikor večji reveži smo bili na zemlji. To bi pomenilo hvaliti revščino,
odvračati od upravičene skrbi za ta svet in priznati, da vera človeka odtujuje. V resnici pa ni tako. Jezus nam Lazarja ne postavlja za vzor, temveč le kot protiutež bogatinu. Glavna oseba je namreč bogataš. Pa tudi ta ne zato, ker je bogat. Morda je prišel do imetja s pridnostjo in po pošteni poti. Iz besedila ni razbrati, da bi bil krivičnež.
Kaj ga je torej »pokopalo v podzemlje«? Pokopala ga je popolna in izključna usmerjenost v ta svet. Živi samo zato, da se sijajno gosti in razkošno oblači.
Ko nas je Bog ustvaril, nam je vdihnil dušo. S tem nas je dvignil nad telesnost in
nad zemeljskost. Ker nas je ustvaril mnogo, nas je usmeril drugega k drugemu, naj
bomo člani številne človeške družine. Usmeril nas je tudi k sebi, naj ga kot Stvarnika
priznamo in kot Očeta ljubimo.
Bogatinu za vse to ni mar. Ne briga se za brate in sestre, ne vidi njihovih stisk in
ne čuti njihovih potreb. Ne meni se za Boga, nima časa za molitev, nima denarja za
tempelj. Čas, denar in imetje ima le za to, da streže svojemu telesu. Zato je tudi v
večnosti sam s svojim telesom, brez bratov in sester, brez Boga in brez Očeta. Plamen, ki ga žge, je zavest, da je zavozil življenje in zapravil dušo. Kapljica vode, po
kateri ga žeja, je izraz popolne osamljenosti in zapuščenosti. Nikogar in ničesar nima, kar bi mu bilo v uteho.
Rešitve pa ni. Sam si užival, sam trpi. Na nikogar nisi v življenju mislil, sedaj nihče ne misli nate. Nikomur nisi v stiski pomagal, sedaj tebi nihče ne pomaga. Kako
pričakuješ kapljico vode, ko je pa sam nikdar nikomur nisi dal? To ni maščevanje,
temveč je le v večnost podaljšana iztirjenost, ki si jo sam zakrivil.
Ne vemo, če se je ali se bo vse to komu zares zgodilo. Vemo pa, da je Jezus to
povedal zato, da se ne bi zgodilo prav
nam.
p. Franc Cerar
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26. MED LETOM
Mihael, Gabriel,
Rafael,
nadangeli
PONEDELJEK
Hieronim,
duhovnik, cerkv. učit.
TOREK
Terezija Deteta
Jezusa, cerkv. učit.
SREDA
angeli varuhi
ČETRTEK
Frančišek Borgia,
redovnik
PRVI PETEK
Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj
PRVA SOBOTA
Marija Favstina
Kowalska, redovnica

NEDELJA
27. MED LETOM
6.
10.

- rožnovenska Bruno,
ustanovitelj
kartuzijanov

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
ob 19.00

za zdravje
in po namenu

ob 19.00

za + Pavlino Kodrun
in po namenu

ob 7.00

v zahvalo in čast Sv. Duhu
in po namenu

ob 19.00

za + Jožeta Jurka, Jurija Vrečiča in Maria Kereca
in po namenu

ob 9.00

v Domu v dober namen

ob 19.00 za + Franca Zelenika
ob 19.00

nedeljska za + Marijo in Jožeta Klemšeta
in za + Ano (obl.), Vinka in Jožeta Trinkausa

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Maksa Videmška,
za + Franca in Rozalijo (obl.) Šumah ter Zaliko
in za + Alojza Hrena, osmina
ob 9.00 v Plešivcu za + Bernarda Skarlovnika,
za + Anko in Vinka Pečečnika ter Martnjakove
in za + Antona Krenkerja, Anico Berdnik,
Samčeve in sorodnike
ob 10.30 za zdravje otrok in vnukov
ob 19.00 za + Toneta Kumra

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 BIBLIČNE SKUPINE bo v ponedeljek, 30. 9., po večerni maši (ob
19.45) v učilnici v župnišču. Vabljeni!
KATEHEZA (VEROUK) ZA ODRASLE - Za obnovitev in poglobitev verskega znanja odraslih bo predvidoma na prvo in tretjo soboto v mesecu po večerni maši (ob 19.50; razen kadar bo kaj drugega) kateheza oz. verouk za odrasle. Prvo srečanje bo v soboto, 5. oktobra,
ob 19.50 v učilnici v župnišču. Vabljeni!
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.
SLOVENSKO - HRVAŠKO SREČANJE - Nadškofija Maribor in Aritours vabita na 7.
tradicionalno slovensko - hrvaško romarsko srečanje v Krašić in Zagreb. Romanje bo 19.
oktobra, cena pa je 35 €. Prijave zbira Aritours do zasedbe prostih mest.
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, 6. 10. 2019, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o rožnem vencu; pripravila ga bosta zakonca Pečnik. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Moj ODMEV na Božjo besedo
Živimo v modernem svetu medijev in komunikacije. Na vsakem koraku nam vsiljujejo
razne »bogove«: denar, kariero, uspeh, položaj … Ti Gospod pa nas vabiš v naravo, kjer se
čudeži nenehno dogajajo. Kažeš svojo prisotnost v situacijah, ki jim ljudje pravijo
»naključja«. Dostopne so nam knjige, ki nam kažejo pot v življenju z Božjo besedo.
Podpiraj me Gospod, da bom hodila po poti življenja v pravo smer, da dosežem cilj, ki ga
je dosegel ubogi Lazar.
Jožica Jurko

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In rekel je: »Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta;
imam namreč pet bratov in te naj posvari,
da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.«
Abraham pa reče:
»Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!«
Le-ta je pa odgovoril: »Ne, oče Abraham, temveč,
ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili.«
Rekel pa mu je: »Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov,
ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.«

Lk 16,27-31

AKTUALNO
Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov,
se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.
Lk 16,31

Toliko je ljudi, ki poslušajo čarodeje in čarodejke, vedeževalce vseh vrst in sestavljavce horoskopov. Ljudi, ki zapravljajo
čas na spiritističnih srečanjih in zahajajo k spiritistom, ki se
ukvarjajo s snemanjem glasov in obrazov umrlih. Toliko je ljudi, ki verjamejo jasnovidcem,
tudi če ne uganejo ničesar. Toliko je ljudi, ki medlijo po čudežih, jokajočih kipih, svetniških
osebah in prerokih takega in drugačnega kova.
Vsi ti ljudje so sami taki, ki ne vedo, da so dovolj Mojzes in preroki (Sveto pismo), da
izvemo, kaj je življenje, tukaj, zdaj in potem. Vsi ti ljudje so sami taki, ki mislijo na umrle in
pozabljajo na žive, pri tem pa ne opazijo Lazarja na tleh pred svojimi vrati, ki potrebuje kakšno besedo, nasmeh ali prijazno gesto, kakšno pomoč, pet minut časa, dostojno delo, spodobno zdravstveno oskrbo, zagotovljeno pokojnino, sindikat, ki brani najbolj nemočne, politike, ki ne mlatijo prazne slame, poštene voditelje.
Vsi ti ljudje veliko tvegajo. Bog jih ne bo poklical po imenu tako kot Lazarja. Ostali bodo v
anonimnosti tako kot bogati požeruh in njegovi ugledni bratje. Ne bodo prišli v Abrahamovo
naročje. Te ljudi bodo pokopali.
T. Lasconi, 365+1 dan s teboj
Gospod, odpri nam oči,
da te bomo videli v svojih bratih in v svojih sestrah.
Gospod, odpri nam ušesa, da bi mogli slišati krik lačnih,
prezeblih, prestrašenih, tistih, ki so potlačeni.
Gospod, odpri nam srce, da se bomo naučili
ljubiti drug drugega, kakor nas ljubiš ti.
Gospod, podari nam znova svojega Duha,
da postanemo eno srce in ena duša. Amen.
Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas
YOUCAT – katekizem za mlade:

Ali je človek odgovoren za vse, kar dela?
Človek je odgovoren za vse, kar stori zavedno in s svobodno voljo. (KKC 1734–1737, 1745–1746)
Nihče ne more koga poklicati na (polno) odgovornost, če je kaj storil pod prisilo, iz strahu, iz
nevednosti, pod vplivom drog ali moči slabih navad. Čim več človek vé o dobrem in se uri v
dobrem, tem bolj se oddaljuje od suženjstva grehu (Rim 6,17; Kor 7,22). Bog sanja o takšnih
svobodnih ljudeh, ki (lahko) prevzamejo odgovornost zase, za svojo okolico in ves svet. Vendar vsa Božja usmiljena ljubezen pripada tudi nesvobodnim. Bog jim vsak dan milostno ponuja osvoboditev.
Kar tukaj verujemo, bomo v nebesih gledali. Kar tukaj upamo, bomo tam uživali.
Kar tukaj ljubimo, bomo tudi v nebesih vekomaj ljubili.
bl. Anton Martin Slomšek
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