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LETO VII, št.40

Evangelij: Sprejemajmo vse, ki niso
proti nam Mr 9,38 43.45.47 48
Tisti čas je Janez rekel Jezusu:
»Učitelj, nekoga smo videli, da je v
tvojem imenu izganjal hude duhove,
in smo mu branili, ker ni hodil za
nami.« 39Jezus pa je rekel: »Ne
branite mu! Nihče namreč ne more
storiti mogočnega dela v mojem
imenu in takoj grdo govoriti o meni.
40
Kdor ni proti nam, je za nas. 41Kdor
vam da piti kozarec vode zaradi
imena, ker ste Kristusovi resnično,
povem vam zagotovo ne bo izgubil
svojega plačila.« 42»Kdor pohujša
enega od teh malih, ki verujejo
vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu
obesili mlinski kamen na vrat in ga
vrgli v morje. 43Če te tvoja roka
pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate,
da prideš pohabljen v življenje,
kakor da bi imel obe roki, pa bi
prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. 45Če te tvoja noga pohujšuje,
jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe
nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. 47Če te tvoje oko pohujšuje, ga
iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da
bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, 48kjer njihov črv ne
umre in njihov ogenj ne ugasne.«
VSE: Jezusov nasvet, naj si človek odseka roko in nogo ter izdere oko, če
ga ti udje pohujšujejo, je značilen primer slikovitega vzhodnjaškega
izražanja. Vsebinsko pa se sklada s tistimi mesti v evangeliju, v katerih
Jezus postavlja sebe nad vse na svetu. Zaradi njega naj bi se človek
odpovedal še čemu: očetu, materi, bratom, sestram, njivam, poljem in
celo lastnemu življenju.

Jezus torej ne gre z nami v nekakšno prekupčevalstvo, v katerem več
iztrži tisti, ki se izkaže bolj spretnega in pretkanega barantača. Jezusu ni do
tega, da bi iztržil čim več. Do tega mu je, da dobi vse! Z njim se moreš
resno pogovarjati samo takrat, kadar si mu pripravljen izročiti zadnji
kovanec, si zaradi njega odsekati roko in nogo, iztakniti oko ter brez
kakšrnegakoli pridržka položiti predenj vse, kar si in kar imaš.
Kaj ti pa ostane? Vse! Kar si dal, ti bo namreč vrnjeno, in mnogo, česar
nisi dal, ti bo navrženo. Jezus ničesar tvojega ne potrebuje zase. Vzame
zato, da more vse prežeti s svojim božanstvom in posvečeno vrniti nazaj.
Kdor Bogu da vse in se mu vsega preda, postane tako bogat, kot je bogat
Bog sam, ker mu Bog da v povračilo samega sebe. Najbolj bogati ljudje
niso milijonarji in milijarderji, temveč tisti, ki najbolj velikodušno darujejo
Bogu sebe in vse, s čimer razpolagajo.
Eden takih je bil Slomšek. Ni se z Bogom pogajal, koliko bi mu dal,
koliko pa bi zadržal zase. Vse mu je dal: telesne moči, duševne
sposobnosti, širino duha, družinsko življenje, ljubezen do otrok,
navezanost na Cerkev, čut za omiko in domači jezik, veselje srca in
sproščenost duha, čas in denar, čast in ugled, zdravje in življenje – vse to
in vse drugo je strnil v kratko geslo »Vse v večjo Božjo čast!« ter
prostodušno razgrnili pred Boga.
Ni postal reven. Vse mu je bilo stokratno vrnjeno. Z vsem je
neprecenljivo obogatel sebe, narod in Cerkev. Po: Beseda da besedo
Jezus nas v današnjem evangeliju opozarja, naj ne mislimo, da samo mi
lahko delamo dobro, in naj ne postanemo ošabni v naši gotovosti ter ne
podcenjujemo tistih, ki se zdijo daleč od Boga. Tako Kristusovo učenje
sproži apostol Janez, ki je videl človeka, da dela čudeže, ne da bi pripadal
učencem. Kristus mu mirno odgovori: »Ne branite mu! … Kdor ni proti
nam, je za nas« (Mr 9,39.40) in tako zavrne miselnost, ki meni, da samo
»mi« lahko nekaj storimo. Kdor ni naš, tega ne zmore.
Kristus nas uči sodelovanja z vsemi ljudmi in poudarja, da lahko vsak
človek dela dobro, saj pravi: »Kdor da piti kozarec vode, zagotovo ne bo
izgubil svojega plačila«. Nekateri prevodi pravijo »kdor koli« in tako
poudarijo, da nihče ni izključen, ampak je vsakdo poklican delati dobro.
Dobro delo je dobro, pa naj ga naredi kdor koli. Tudi najmanjše dobro
dejanje, kot je darovanje kozarca vode, ni »izgubljeno«, ampak ga je Bog
»zabeležil«. Močno je sporočilo: nič ni majhno, kar smo povezali s
Kristusovo ljubeznijo.
Če je Kristus strpen do ljudi, ki niso »naši«, pa niti malo ni strpen do zla
kot takega. Tudi nam veleva, naj z zlom ne sklepamo niti najmanjšega
kompromisa, saj je nevarnost, da nas to potem zasvoji. Za boj proti zlu
samemu uporablja slikovite orientalske prispodobe. Pri teh ne gre za
sekanje rok ali drugih udov, ampak za poudarek, da z zlom ni dialoga, saj
ga moramo zavrniti v prvem trenutku.

Ne moremo mimo strogega Jezusovega stavka: »Kdor pohujša enega
teh malih, ki verujejo vame« in nadaljuje, da bi bilo bolje, da bi si obesil
mlinski kamen in se vrgel v morje! Spet slikovita orientalska prispodoba, ki
pa ima nedvoumno sporočilo: »Gorje tistemu, ki onemogoči mlademu
človeku srečanje z Bogom ali ga pri tem ovira! Nekega dne mu bo tako
hudo, da si bo želel, da ne bi živel.«
SVETI ANGEL: Čaščenje svetih angelov je zelo staro in med kristjani tudi
zelo razširjeno. Pospeševali so ga tudi nekateri svetniki, npr. sveti opat
Bernard (1091 – 1153). V čast svetim angelom je določen tudi poseben
dan – 2. oktober, ko praznujemo god angelov varuhov. Tega je za vesoljno
Cerkev uvedel papež Pavel V. leta 1608. pri nas je najbolj znana molitev k
angelu varuhu Sveti angel, varuh moj. Običajno je to prva molitev, ki se je
naučijo otroci. Ta prisrčna molitev v verzih ima svoje korenine že v
srednjeveških molitvah, nastalih med 11. in 13. stoletjem.
Ali se zavedamo, da je vsakemu izmed nas dan sveti angel kot
spremljevalec v življenju? Ali ni prijetna zavest, da nam stoji ob strani
nebeški poslanec, ki nam svetuje v trenutkih dvoma in nas varuje v
življenju?
Spomnimo se trudi Jezusovih besed, naj ne zaničujemo katerega od
malih, kajti »njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta,
ki je v nebesih.« (Mt 18,10). Lepo je, da to molitev molimo vsako jutro in
vsak večer, pa tudi preden se odpravimo na potovanje. Prav tako je dobro,
da starši zvečer otroke, preden zaspijo, pokrižajo in z njimi zmolijo vsaj
molitev Sveti angel. Otrokom se bo ta starševska toplina vtisnila v spomin,
ki jih bo spremljala skozi življenje. Malčkom bo molitev, v kateri prosimo
za Božje varstvo, vlivala gotovost in preganjala strah. Po: B. Rustja
MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober je, prav tako
kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: v maju njej na čast
nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem
spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših
jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je
postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere
preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo
oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola
življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
V mesecu oktobru vas še posebej vabim, da se z rožnim vencem v roki
pogosto približamo rožnovenski Materi Božji. Tako bomo v oktobru še
bolj povezani z njo, ki je bila z Jezusom vsak trenutek njegovega
zemeljskega življenja.
PRVI PETEK
Petek je prvi v mesecu. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

PRVA NEDELJA; Nedelja, 3. oktober je prva v mesecu, zato je darovanje
okoli oltarja - »ofer«. Iskrena Bog povrni za vaš dar.
PRESTAVITEV URE VEČERNE SV. MAŠE
Od tega tedna naprej so večerne svete maše ob 17. uri.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Od 27. septembra do 3. oktobra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico
verniki iz Grlič.
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Ponedeljek
27. 9. 2021
Torek
28. 9. 2021

Vincencij Pavelski,
duh.
Venčeslav,
mučenec

Sreda
29. 9. 2021

Mihael, Gabrijel,
Rafael,nadangeli

Četrtek
30. 9. 2021

Hieroni, duhovnik,
c. učitelj

Petek
1. 10. 2021

Terezija Deteta
Jezusa

Sobota
2. 10. 2021

Angeli varuhi

Nedelja
3. 10. 2021
27. med letom
Gerard, opat

16.30
17.00

molitev rožnega venca
za † Ivana Herčeka
molitev za duhovne poklice

7.30
8.00

molitev rožnega venca
za † Ano Zvonar

9.00

za † Ivana in starše Škodič,
Vladota in starše Ogrizek
za † Marijo Šoštar (obl.),
starše Janeza in Marijo
Šoštar, Marto Volf, Ano in
Janeza Belej, Leopoldino
Gajser in starše Vogrinc
za † Ano in Edvarda
Jagodič

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Damjan Ratajc (041 576 012).
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