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Božja beseda: 1. berilo: 2 Mz 22,20-26; 2. berilo: 1 Tes 1,5c-10; evangelij: Mt 22,34-40

ODLOČITEV ZA BOGA - ODLOČITEV ZA LJUBEZEN
Vsak dan sprejemamo – zavedno ali nezavedno – odločitve za ljudi, za stvari in za
poti, ki so nam pomembne. Pred odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S
tem je odločitev za nekoga ali za nekaj obvezno tudi odločitev proti vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je pogosto težko dokončno odločiti in se tako posloviti
od vseh ostalih alternativ. Nadvse radi bi si pustili odprtih več poti. Tesaloničani so se,
kot slišimo v današnjem drugem berilu, kljub velikim težavam odločili za Jezusovo pot.
Očitno je Pavlu tako zelo uspelo prepričati občestvo s svojimi besedami in dejanji o
življenjski poti s Kristusom, da jo je bilo pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim težavam. Očitno so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili s svojim načinom življenja
in s svojo vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in prepričljivi glede določene odločitve smo lahko le, če nam je jasno, da je ta odločitev bistvenega pomena za naše življenje. Resnična in globoka odločitev za Boga, ki smo jo sprejeli v upanju in zaupanju, je
odločitev za Boga, ki je življenje in nam podarja življenje.
Odnos z Bogom je "celosten" le takrat, ko vključuje odnos s soljudmi. Ljubezen do
Boga in ljubezen do bližnjega sta neločljivo povezani, kar vidimo tudi v evangeliju, ko
farizeji sprašujejo Jezusa, katera je največja zapoved (osnovna zapoved) v postavi,
Jezus pa povzame v dvojni zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega. V preprostem
in jasnem odgovoru ne spomni na bistveno in osnovno le učenikov svojega časa, temveč tudi nas. V naše življenje nam je potrebno vključiti zgolj obe strani
ljubezni kot celostno ljubezen – v naše srce,
dušo in duha. In to ne zgolj v teoriji, temveč
v dejanjih! Kot vemo, je ljubiti Boga in
svet filozofsko-teoretsko vedno bolj preprosto kot zavestno posvetiti naš čas
Bogu ali širiti po svetu našo ljubezen do
njega, tako da se približamo ljudem v našem življenju z dobrohotnostjo, spoštovanjem
in odgovornostjo. Če obdržimo ta princip v srcu,
smo razumeli bistvo naše krščanske vere.
virc.at
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za + Anico Pristovšek
in za zdravje v družini
za + Deberškove
in namesto cvetja in sveč na grobove za + sorodnike
za žive in rajne župljane
v Škalah za + Alojza in Jožefo Repnik
in za + Ivana Lipnika, 30. dan
v Plešivcu za + Hriberškove
in za + Cecilijo in Karla Borovnika ter sina Karla
v Podkraju za + duhovnike šmarške župnije
za + Božidarja Goloba, osmina
in za duše v vicah
v Plešivcu za duše v vicah in za zdravje
v Škalah za duše v vicah
za duše v vicah,
za + Franca (obl.) in Angelo Kovač
in za + Franca Meža
v Domu v dober namen
za + Toneta Tkavca in Tekavčeve
in za duše v vicah
poroka Roka Rančnika in Branke Mihelak
nedeljska za + Stanislava Cevzarja in sorodnike
in za + družino Kovše, Zofijo in Ota Šumaha ter za
zdravje
za žive in + župljane
v Škalah za + Jožeta in Cecilijo Arlič
in za + Greto in Ludvika Jana, Jožico Meh in
Margareto Grudnik
v Plešivcu za + Danico in Branka Kotnika (obl.)
in za + Emo, Jožeta in Rada Časa ter Strmčnikove
za + Iva Blekača, obl.
in za + Lucijo Skok, osmina
v Šenbricu za + Šenbričane
in za + Marjano Zajc, obletnica
za + Ludvika Glavnika, obletnica
in za + Angelo in Stjepana Češnjaj

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
NA PRAZNIK VSEH SVETIH bo v Škalah, Plešivcu in Podkraju molitev na pokopališču in blagoslov grobov takoj po mašah. Molitev na starem pokopališču v Šmartnem
bo ob 17.15 uri, ob 17.30 pa bo v župnijski cerkvi molitev vseh štirih delov rožnega
venca. Namesto spominov oz. molitev na posameznih grobovih je pri vseh mašah
darovanje za maše za rajne, ki bodo darovane na dan vernih duš, 2. novembra.
POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE - Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra
popolni odpustek za rajne za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prejmemo
ga tudi v cerkvah in kapelah na 1. in 2. novembra ter prejšnjo ali naslednjo nedeljo,
če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.
KARITAS vabi, da bi ob spominu na rajne letos prižgali kakšno svečo manj in raje
darovali za ljudi v stiski. Namesto sveč lahko darujete tudi za mašne namene za rajne.
MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV - Akcija spodbuja, da namesto sveč na grobove
darujemo za dobrodelne namene. V našem okolju zbrana sredstva v tej akciji bodo
letos namenjena za pomoč 4-letni deklici Angeliki iz Podkraja, ki ima trajno okvaro
možganov. Koordinatorji akcije se zahvaljujejo prostovoljcem in dobrotnikom.
ZA MISIJONE ste ob misijonski nedelji darovali 1524,98 € - Bog povrni za velikodušni dar.
Na voljo je Družinska pratika (5,5 €) in Marijanski koledar (2,5 €) za leto 2018.
RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 5. 11. 2017, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja
na Radiu Velenje razmišljanje ob zahvalni nedelji; pripravila ga bo Andreja Kavšak.
Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Moj ODMEV na Božjo besedo
V sodobni družbi je vse več govora o tem, kako moramo najprej ljubiti sebe, da bomo
zmožni ljubiti drugega. Vsi pa vemo, da je zares ljubiti samega sebe precej zahtevna
naloga in nam to velikokrat ne uspeva. Kaj šele ljubiti Boga v vsej njegovi polnosti, brez
popačenja njegove nedojemljivosti in lastnih predstav. Evangelij nas uči, da moramo biti
čuječi v odnosu z Bogom ter iskreni sami do sebe. Šele s poznavanjem lastnega srca in
mišljenja bomo zmožni rasti v luči največje in prve zapovedi.
Maja

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Učenik, katera je največja zapoved v Postavi?«
Jezus mu je odgovoril:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.«
Mt 22,36-39

AKTUALNO
OKLIC - Zakrament sv. zakona želita skleniti:
• ženin: Rok Rančnik, katoličan, samski, rojen 1986; sin Mihaela in Marije, roj. Dolinšek,
biva na Šmarški cesti, Župnija Velenje - sv. Martin;
• nevesta: Branka Mihelak, katoličanka, samska, rojena 1986; hči Martina in Alojzije, roj.
Sušec, biva na Ljubljanski cesti, Župnija Velenje - sv. Marija.
OB BLIŽNJEM ŽUPNIJSKEM PRAZNIKU - V nedeljo, 12. novembra, bomo praznovali naš
župnijski praznik, Martinovo nedeljo. Naš mešani pevski zbor tudi letos pripravlja tradicionalni
srečelov. Tako kot je že v navadi, so tudi letos na voljo navadne srečke za 3 €, zlate srečke
po 15 €. Vsaka srečka zadane in mnogi dobitki so vredni veliko več kot je prodajna cena
posamezne srečke. Število srečk in dobitkov je omejeno. Srečke lahko kupite v nedeljo, 5.
11., po mašah, ter na Martinovo nedeljo, 12. 11., pri vhodu v cerkev po obeh dopoldanskih
mašah (zlate pa samo na Martinovo nedeljo). Dobitki se bodo izdajali na Martinovo nedeljo
po vsaki sv. maši dopoldan in zvečer v učilnici nad zakristijo. Na dan dogodka tudi letos
vabljeni na druženje pred cerkvijo po pol-enajsti maši.

OB VSEH SVETIH IN SPOMINU VSEH VERNIH RAJNIH
Kristjani svojo veroizpoved sklenemo z duhovnim pogledom v večno življenje. Vendar je prav vera v posmrtno življenje, ki naj bi bilo večno, danes precej omajana. Verjetno to
ne pomeni, da se danes ljudje preprosto sprijaznijo s smrtjo
kot izničenjem osebnega bivanja ali da ne bi več hrepeneli
onkraj vsega, kar so dosegli in doživeli v tem življenju. Za
človeka ostaja še vedno bistveno njegovo transcendentno,
torej vse tosvetno presegajoče hrepenenje. Verjetno pa so predstave o tem tako nepopolne, da si
sodobni človek takšnega večnega življenja pač ne želi. Predstava, da bo na drugem svetu vse povrnjeno, danes ni več preprosto sprejemljiva. Kriza vere v posmrtno življenje se začne prav tukaj -–
nihče noče oditi s tega sveta, iz tega življenja. In končno, to niti ni tako narobe, saj nam Kristus ni
obljubil drugega življenja, novega v vsakdanjem pomenu besede. Kristus nam je oznanil, da se bo
vrnil v to življenje in ga spremenil, preoblikoval: napovedal je svoj drugi prihod! In to je resnična novost, ki jo prinaša krščanstvo. Nekaj te novosti že slutimo v evharistiji: kruh je najprej darovan, a se
vrne navidezno isti kruh, ki pa je spremenjen; po svojem bistvu je že večnost.
M. Turnšek
Če lahko veruješ, da je Bog, ki te ima rad, ne samo v življenju, še veliko bolj po smrti –
potem ti smrt pomeni le tole: kot otrok najdeš pot domov k Očetu,
v deželo, kjer je vse dobro in kjer se življenje šele začenja v večnem SEDAJ.
Phil Bosmans

Žalovanje je precej drugačno, če znaš »pogledati tja čez«,
če s smrtjo zate ni konec vsega, ampak je smrt samo prehod v neko drugačno bivanje.
Ko gledaš ljudi, ki žalujejo, dobiš občutek, da zna le malo ljudi »pogledati tja čez«.
M. Klevišar

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.

