16. september 2012

NEDELJA

24. MED LETOM

16.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ernesta Grobelnik
ob 10h za +Martina in Jožeta Rednak

Ponedeljek

Robert

17.09.

ob 19h za +Marijo in Marjana Krušič ter r. Očjakove

Torek

Ariadna

18.09.

ob 7h

Sreda

Januarij

19.09.

ob 7h

Četrtek

Korejski mučenci

20.09

ob 8h na Pernovem v dober namen
ob 19h za +Jožico Vipavc,osmina

Petek

Matej, apostol in evangelist

21.09.

ob 19h za +Martina Rotar, obl.

Sobota

Mavricij

22.09.

ob 7h

NEDELJA

25. MED LETOM – SLOMŠKOVA

23.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Josipa Bodis in Antona Prevolšek
ob 10h za +Geliko in Ivana Videnšek, obl.

za +Frančiška Grobelnik
za +Alojza Lešnik

za +Jožefo in Franca Veber, obl.

**********************************************************************************

OB EVANGELIJU 24. NEDELJE MED LETOM
IN MISLI OB SLOMŠKOVI NEDELJI (23. 9.)
In začel jih je učiti, da mora
Sin človekov veliko trpeti,
biti zavržen od starešin,
velikih duhovnikov in
pismoukov, biti umorjen
in po treh dneh vstati,
in o teh stvareh je
očitno govoril.
Mr 8,31–32

Mr 8,27–35

KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM?
Nobenemu od apostolov ni bilo posebno težko reči, da je Jezus
prerok, čudodelnik, sploh izreden človek. Toda korak od tu do
trditve, da je on Mesija, je bil velikanski. Razglasiti Jezusa za
Mesija je v tistih časih pomenilo nekaj več kot drznega. Pomenilo
je namreč, postaviti ga nad Abrahama, nad Mojzesa, nad Davida in
sploh nad vsakogar v Izraelu. Nenazadnje je to bila misel na vero,
da bo pognal Rimljane, da bo sodil narodom in vpričo njih
ustanovil izraelsko kraljestvo. Pravzaprav si takšne trditve ni upal
nihče izreči. Ta veliki korak je storil Peter.
Jezus pa je storil naslednji, nič manjši, povsem nepričakovani
korak. Petrovo trditev je v celoti preusmeril. Nič namreč ne bo s
pregonom Rimljanov, nič s sodbo narodom, nič s pričakovanim
kraljestvom. Jezus je Mesija, ki bo zavržen, ki bo šel v trpljenje in
smrt, nato pa bo svoje mesijanstvo dopolnil z vstajenjem.
Nepojmljivo, neverjetno dejanje.
In ta isti Peter, ki mu Jezusovo zatrjevanje nikakor ne gre v glavo,
bo čez nekaj deset let v Rimu položil temelj ustanovi, ki bo stoletja
in tisočletja pričala, da je Jezus imel popolnoma prav.
Mar ni to nekaj velikega? Se ni s tem za nas kristjane zgodil
odločilni trenutek? In kaj ti praviš: »Kdo je Jezus?«
Po: Bogoslužno leto B

Z geslom Slomškovega leta »Svetost prenavlja svet« izražamo prepričanje, da je Bog po Slomškovi svetosti
prenavljal svet in ga še danes; in da ga želi prenavljati tudi po moji in tvoji svetosti, draga brat in sestra. Ker ima
Slomšek kot »svetnik« verjetno poseben vpogled v našo molitev v družinah, veroučilnicah in tudi drugod, še bolj
pozna stisko našega časa glede usihanja molitve in prave pohabljenosti tolikih src, tudi otroških, ki niso sposobna
več molitve. Zato ne neha klicati: »Moli in delaj! Imej pri Bogu svoje srce, imej pri delu svoje roke /…/ Molitev
je nebeška pošta; po njej gredo naše prošnje gor, po njej pridejo dari Božje milosti dol« (Drobtinice 1852). Bolj
kot v njegovem času je danes pereč njegov klic, ki vam ga ponavljam: »Učite moliti, vi očetje in matere, svoje
otroke in iz mladih dni vadite jih. Kdor prav moli, tudi prav živi. Molitev gre gor, usmiljenje Božje pa dol. Kdor
skrbno moli in pridno dela, ta svoje dolžnosti dopolni« (Past. p. 1846). Malo pa ga moram dopolniti, saj je naše
stanje glede molitve verjetno še krutejše: mnogi starši današnjih otrok sami ne znajo več moliti, zato tudi otrok ne
morejo naučiti; nekateri otroci se pri verouku še uspejo naučiti molitvene obrazce za »oceno« ... Zato smo vsi, ki
še molimo, dolžni vse, ki si to želijo, in vedno več jih je, uvajati v molitev.
Po: dr. M. Turnšku

Po usklajevanju med katehistinjo, starši in učenci zdaj velja naslednji urnik. Upamo, da ga ne bo več
treba spreminjati.

Urnik verouka
za šolsko leto 2012/13
ponedeljek 5. razred ob 6.50
3. razred ob 17.45
torek

6. razred ob 6.50

sreda

7. razred ob 6.50
4. razred ob 14.15

petek

9. razred ob 6.50
8. razred ob 13.15
2. razred ob 14.15

