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Božja beseda: 1. berilo: Heb 1,2.3; 2,2-4; 2. berilo: 2 Tim 1,6-8.13-14; evangelij: Lk 17,5-10

TUDI NAM POMNOŽI VERO
Ko so apostoli prosili Jezusa, naj jim pomnoži vero, jim je rekel, da tudi vera,
ki bi je bilo le za gorčično zrno, dela čudeže. Morda je Jezus s to primero hotel
povedati še nekaj več: kakor za zrno velja tudi za vero, da ni nekaj mrtvega, negibnega in okamenelega, temveč skriva v sebi življenjsko silo in sledi zakonom
rasti in razvoja.
Vedno manj je ljudi, ki bi jim bila vera položena v zibelko in bi jo sprejeli tako
samoumevno kot materin jezik. Vedno več pa je takšnih, ki so se do nje dokopali
po dolgem iskanju, skozi zmote in dvome in še vedno vsak dan sproti čutijo, kako
je ta njihova vera ogrožena.
Mnogi kristjani imajo kdaj težave s kakšno versko resnico. Iskrenega vpraševanja in iskanja pa ne moremo že kar enačiti z verskim dvomom. Pošteno in
vestno iskanje je znamenje ponižnosti in pripravljenosti poslušati, je priznanje: ne
vem še vsega.
Človek je popotnik in tudi njegova vera je potovanje. Že pot k veri je dogajanja, ki lahko traja leta in leta. Bog se javlja polagoma in posredno: prek Cerkve,
pridig, knjig, prijateljev, doživetij. Bog prihaja kot jutranja zora. Svetloba počasi
zmaguje nočno temo. Ne zasveti takoj z vso močjo. Nad obzorjem se pojavljajo
oblaki. Marsikaj ostane dolgo nejasno. Pojavljajo se težave. Vendar, čeprav imaš
tisoč težav v veri, še ne pomeni, da dvomiš, je nekoč zapisal kardinal J. H.
Newman.
Rast v veri je odvisna od tega, ali se
obračamo na Boga in se pogovarjamo z
njim v osebni in skupni molitvi. Molitev
je duša in dihanje vere. Brez nje ji
zmanjka hrane in kisika. Če se nam bo
kdaj v veri stemnilo in bomo težko molili,
ponovimo za apostoli vsaj tisto prošnjo,
ki je ena najlepših in najpotrebnejših:
»Gospod, pomnoži nam vero!« B. Dolenc

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
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10.
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10.

- rožnovenska Bruno,
ustanovitelj
kartuzijanov
PONEDELJEK
Rožnovenska
Mati Božja
TOREK
Benedikta,
devica, mučenka
SREDA
Dionizij, škof,
in tovariši, mučenci
ČETRTEK
Danilo,
škof
PETEK
Janez XXIII.,
papež
SOBOTA
Maksimilijan
Celjski, mučenec

NEDELJA
13.
10.

28. MED LETOM
Gerald,
vitez

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
ob 17.00 za + Olgo Sušec, pogrebna
ob 19.00 za + Jožefa Esiha (30. dan) in Jožico Meh
in za + Boža Pavića in starše
ob 19.00

v zahvalo in za Božje varstvo in blagoslov v družini
in po namenu

ob 7.00

za + Katarino Žižek
in po namenu

ob 19.00

za + Ivana Pirnata
in po namenu

ob 9.00

v Domu za + starše Anclin in Dolinšek

ob 19.00 za + družino Belaj
ob 19.00

nedeljska za + Martina Grabnerja
in za + Minko in Ivana Krošlja ter Cecilijo Dedič

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za žive in + škalske planince
in za + Eda Lipnika
ob 10.30 za + Lekšetove
ob 19.00 za zdravje v družini Banović

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
SLAVILNI VEČER - V soboto, 19. 10., pripravljajo mladi po večerni maši (ob 19.50) slavilni
večer s prepevanjem pred Najsvetejšim. Vabljeni!
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV - Zadnjo soboto v oktobru, 26. 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.
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, 13. 10. 2019, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek z naslovom Ali kmet potrebuje osebni odnos z Bogom?; pripravila
ga bo Sonja Arlič. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Z molitvijo rožnega venca se pravzaprav pustimo voditi Mariji,
ki je zgled vere, ko nam premišljevanje Kristusovih skrivnosti pomaga prevzeti evangelij in tako preoblikovati vse naše življenje. Po
zgledu sv. Janeza Pavla II., ki nam je zapustil apostolsko pismo
Rosarium Virginis Marie (Rožni venec Device Marije), vas še posebej v mesecu oktobru povabim k molitvi rožnega venca tako osebno kot v družini ali skupnosti, da tako vstopite v Marijino šolo, ki
nas vodi h Kristusu, živemu središču naše vere.
Benedikt XVI.

Moj ODMEV na Božjo besedo
Mnogo ljudi na svetu je prevzvišenih. Ko naredijo dobro delo, morajo za to vedeti vsi okoli njih. Ti, Gospod, pa praviš, naj bomo ponižni služabniki in storimo, kar nam je bilo naročeno storiti. Kakor v odlomku reče Jezus: »Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu
je bilo ukazano?« Tako tudi mi za svoja dejanja ne pričakujmo pohvale.
Klara Kuhar

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa jim je dejal:
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno,
bi rekli tej murvi:
›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹
in bi vam bila pokorna.«
Lk 17,5-6

AKTUALNO
Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite:
»Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.«
Lk 17,10
Gospod Jezus, te tvoje besede nam zvenijo trdo. Mi smo
navajeni delati za plačo, za plačilo ali vsaj za besedo zahvale. Ti pa praviš, da nam ne pripada nič, da smo nekoristni
služabniki. Ali nisi nekoliko prezahteven? Ali si mi, ki udejanjamo tvojo besedo, in to marsikdaj z mnogo truda, ne bi
zaslužili vsaj nekaj priznanja, morda, kaj vem, kakšen majhen čudež? Kaj pa imamo sicer od tega, da smo dobri, ubogi
v duhu, usmiljeni, pošteni, čistega srca, nenasilni? Kakšno korist imamo, če odpuščamo, če
se borimo za pravičnost in mir?
Gospod Jezus, kako težko nam je razumeti, da ti ničesar ne zahtevaš od nas zaradi sebe! Vse, kar nam zapoveduje tvoja beseda, je v naše dobro, za naše odrešenje, večno življenje. Le kaj bi si lahko še želeli?
Gospod Jezus, imaš prav, smo nekoristni služabniki, saj vse, kar želiš, da naredimo, naredimo za sebe.
T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

V mesecu oktobru še posebej obudimo molitev rožnega venca
Dejstvo je, da so mnogi mali in veliki kristjani rožni venec molili in ga še vedno molijo.
Resda je tudi ta vrsta molitve doživela svojo krizo, a jo je verjetno že prebrodila.
V oktobru, mesecu rožnega venca, bi lahko verne družine poživile to vrsto molitve. Najprej preprosto tako, da bi jo molile, morda večkrat kot sicer ali vsaj enkrat na teden, če je
doslej sploh ni. Za začetek zadostuje že vsaj kakšna desetka. Seveda ni tako pomembno,
kolikokrat in kdaj bi ga molili, pa predvsem kako.
Rožnemu vencu namreč pravijo »kratek evangelij«. In gotovo je njegova moč prav v tem,
da nas vrača k dogodkom iz Jezusovega življenja, ki so zapisani v evangeliju. Zato je pomembno, da si prikličemo pred oči evangelijski dogodek. Če ga skušamo s svojimi besedami/mislimi osvetliti pred vsako skrivnostjo, ki jo premišljujemo v posamezni desetki, bomo
vse skupaj lažje podoživeli in osmislili.
K zbrani molitvi bo zelo pripomoglo, če bomo
vsako desetko izmolili za neki konkreten namen, ki
jih v družinskem, osebnem in verskem življenju
prav gotovo kar mrgoli …
Dejstvo je, da je že ena sama desetka lahko
bogato molitveno, tako osebno kot družinsko, doživetje. Na vsak način se izogibajmo hitenju in drdranju … Če bi nas zavedlo v tovrstno ravnanje, raje
prenehajmo. Urimo se v premišljevanju in poglabljanju v skrivnost – le tako bomo dosegli iskrenost,
ponižnost in namen same molitve.
Vital Vider
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.

