
ODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

27. NEDELJA MED LETOM - rožnovenska nedelja - 3. oktober 2021
Frančišek Borgia, redovnik - Začetek tedna za življenje
Srečanje starejših župljanov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Anton Debevc, obletna ter pokojni Alojzija, Franc in Jože
Ponedeljek: 4. 10. 2021
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj; svetovni dan živali in ekologije
Ob 18.30: + Franc in starši Švigelj
Torek: 5. 10. 2021
Marija Favstina Kowalska, redovnica
Ob 18.30: + Igor Zvoljenk, po namenu družine Pajek iz Lavrice
Sreda: 6. 10. 2021
Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov
Ob 7.00: + starši Jožef in Veronika Dremelj, ob obletnici poroke
Četrtek: 7. 10. 2021
Rožnovenska Mati Božja
Ob 18.30: za pokojne iz družine Brinjšek in Ivanc
Petek: 8. 10. 2021
Pelagija, devica in mučenka
Ob 18.30: za Božje varstvo otrok, po namenu Matjaža
Sobota: 9. 10. 2021
Abraham, svetopisemski mož in Sara, svetopisemska žena
Ob 18.30: + Frančiška in Anton Tancek
28. NEDELJA MED LETOM - 10. oktober 2021
Danilo (Danijel), škof - Sklep tedna za življenje
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA 

Od 3. do 10. oktobra 2021

Zakaj vzame Jezus prav otroka kot merilo za Božje kraljestvo? (Mr 10,2-16) Morda
zato, ker so otroci ljubki, majhni, nedolžni - ko pa vendar vsak oče in vsaka mama ve, da
otroci niso ravno tako nedolžni! 

Mali nečak se je vedno rad igral s stricem, ko je ta prišel na obisk. “Letiva”.  In stric ga
je metal v zrak in potem znova in znova prestregel. In malega ni bilo strah, saj je bil spodaj
stric, ki ima močne roke in ga zmeraj ujame.

Učimo se od otroka živeti v zavesti, da je Bog tukaj, pod in nad nami, s svojimi močnimi
rokami,da nas prestreže in obdrži.

Ko je stric drugič prišel domov, je nečaku podaril dva evra. Mali zažari, steče k mami
in ji pove, da bi jo rad razveselil s čokolado. A ko izreče običajno večerno molitev, še
nadaljuje: “Ljubi Bog, stori, da bo jutri imela trgovina poceni čokolade.” Mali ne bi rad dal
vsega denarja, in obenem bi rad razveselil mamo.

Učimo se od otroka, da z molitvijo ne kompliciramo. Ko je bil
stric na morju, je videl dečka, kako teče po obali naproti očetu in
vzklika: “Očka, roke!”  In očka ga prime z obema rokama, posadi
na ramena in odnese domov.

Učimo se od otroka moliti preprosto: “Oče, roke!”
Stric je prišel zopet domov in kot dober stric prinesel nekaj za

nečaka. Hotel mu je to dati, a mali je ravno imel slab dan in ga
zavrnil z “Nočem! Pojdi vstran! Nisem več tvoj prijatelj!” Stric ga je pustil pri miru. A
popoldne, ko je bila družina pri kavi, se mali prikobaca do strica in vpraša: “Ali sem zopet
tvo prijatelj?”  Ganjeni stric ga stisne k sebi: “Seveda si spet moj prijatelj, čisto jasno!”

Učimo se od otroka, da je Bog vedno ganjen, ko se po trmarjenju zopet vrnemo k
njemu in prosimo za prijateljstvo. Smemo se vedno znova vrniti in bomo sprejeti.

Nekoč pa je stric na poti domov videl, kako so dečki pretepali njegovega nečaka.
Nekako se jim je uspel izmuzniti. Pa se še enkrat obrne in zavpije: “Povedal bom mojemu
očiju; moj oči je veliko močnejši od vas.”

Učimo se od otroka, da naš nebeški Oče zmore vse: “Pri Bogu ni namreč nič
nemogoče” (Lk 1,37). Resnično: imamo močnega, vsemogočnega Boga.



 V evangeliju ( Mr 10,2-16) ne gre za zakon, ampak
za bližino in pomoč. Za bližino novo zaljubljenih, ki si
v zakonu obljubita medsebojno pomoč. Z Božjo
pomočjo. Gre za bližino, ki lahko vzdrži tudi prepir in
je v starosti še vedno pomoč. To bližino in to pomoč
nam želi Bog in oboje velja varovati.

Bogu je mar za človekovo srečo. Zaradi tega nam
podari On, ki je Ljubezen, ljubezen. Da bi jubezen
uspevala, potrebuje red. Na ta od Boga dani
stvarjenjski red velja vedno pomisliti, kadar je
človek v odnosu z drugim. Zlasti v ljubezni. Tudi za
evangelij o zakonski ločitvi in otrocih velja, kar pri
Jezusu vedno velja: milost pred zakonom.

Molitev rožnega venca je v bistvu
Kristusova molitev. Z jagodami rožnega venca in
s ponavljanjem “Zdrava Marija” se kristjani ob Marijini
roki pustimo voditi k odločilnim podobam naše vere. Z
desetkratnim ponavljanjem se podobe bolj in bolj
vtisnejo v našo notranjost, dobijo perspektivo in
spregovorijo. Klasične tri oblike (vesela, žalostna in
častitljiva skrivnost) s svetopisemsko oprijemljivimi
datumi spominjajo na Jezusovo rojstvo, trpljenje, smrt
in vstajenje, novejša četrta svetla skrivnost pa na
razvoj Jezusovega odrešenjskega delovanja.

4. oktober: sv. Frančišek Asiški

Ko Cerkev obhaja njegov god, pripoveduje o
njegovi ljubezni do Božjega stvarstva in do živali.
Frančišek je imel rad vsa Božja bitja - ljudi, živali
in rastline. Napisal je čudovito Hvalnico stvarstva
ali Sončno pesem. V njej poje na primer:

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi
stvarmi, posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in
nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, Najvišji, odseva.

Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah; ustvaril si jih na nebu
jasne, dragocene in lepe.

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem
sploh vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; mnogo koristi ponižna,
dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, v katerem nam noč
razsvetljuješ; lep in vesel in krepak in močan.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in
nam gospodinji, in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.

O njegovi posebni ljubezni do živali pripovedujeta tudi tile dve zgodbi. V
prvi je Frančišek pridigal pticam in te so ga razumele, ko jih je spomnil, naj
svojega Stvarnika hvalijo in ljubijo. Druga zgodba pripoveduje o volku iz
Gubbio. Ta volk je že veliko ljudi napadel in pokončal, bil je zelo nevaren.
Frančišek je brez strahu šel k njemu, govoril z njim in mu obljubil, da bo
poskrbel za njegovo vsakdanjo hrano. Potem je bil volk čisto krotek, otrtoci
so ga lahko božali in ljudje brez nevarnosti preživljali.

Obe zgodbi pripovedujeta o Frančiškovi ljubezni do živali. Zaradi tega je
njegov spominski dan, 4. oktober, tudi svetovni dan živali. V katoliški Cerkvi
je Frančišek tudi zavetnik vseh okoljevarstvenikov. Varstvo okolja ni iznajdba
našega časa, ampak so že veliko prej in vedno živeli ljudje, ki so skrbeli za
Božje stvarstvo. Bodimo tudi mi med njimi!


