02. september 2012

NEDELJA

22. MED LETOM

02.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Škrinjarjeve
ob 10h za +M artina G olavšek, obl.

Ponedeljek

Gregor Veliki

03.09.

ob 19h za +B ranka Pečnik, obl.

Torek

Rozalija

04.09.

ob 7 h

Sreda

Mati Terezija

05.09.

ob 19
1 9 h za +A ntona R ozm an, osm ina

Četrtek

Zaharija

06.09

ob 7h

Petek

prvi petek

07.09.

ob 19h za rajne D olarjeve iz Pirešice

Sobota

MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren

08.09.

ob 7h za +M arijo in vse Toplakove
ob 8.30 na Pernovem za +Šim eta D ebelić

NEDELJA
09.09.

za +R ozalijo in Jožeta A šenberger

za +B ranka D oler

- ob 10h v Petrovč
Petrov čah som aševaje s škofom – m olitveni dan za duh. poklice
23. MED LETOM

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M irana G robelnik
ob 10h za +Franca N ovak ter A ntona in M arijo Pecl

*
V soboto, na praznik Marijinega rojstva, bo za našo škofijo molitveni dan za duhovne poklice
v Petrovčah. Ob 9h bo molitvena ura za duhovne poklice, ob 10h pa somaševanje, med katerim bo škof
dva bogoslovca sprejel med kandidate za diakonat in prezbiterat.
*
V nedeljo, 9. septembra, bo na Ljubnem ob Savinji škofijski misijonski dan za celjsko škofijo.
Začel se bo ob 10. uri s sveto mašo, potem pa se nadaljeval z okrepčilom in kulturno-zabavnim
programom v bližini cerkve.
*

V soboto, 15. septembra, so mladi vabljeni na slovenski dan mladih v Stično (od 9.30 dalje).

*
Jutri obenem s šolskim začenjamo tudi veroučno leto. Urnik je bil objavljen že pred tremi tedni
– tudi na internetu. Otroci naj imajo s seboj denar za učbenike – od 7,50 do 11,50 €.
Kot vsako leto lepo prosim tudi za prispevek za ogrevanje – 20 €. Letos bomo pri teh cenah za kurilno
olje samo za župnišče plačali okoli 4.000 €. Če bi vsaka družina, ki ima otroke pri verouku, prispevala
20 €, bi vsaj delno zmanjšali ta izdatek.
**********************************************************************************

OB EVANGELIJU 22. NEDELJE MED LETOM
Mr 7,1–8.14–15.21–23
NAŠE SRCE NAJ NE BO DALEČ!

Farizeji in pismouki so ga
torej vprašali:
»Zakaj se tvoji učenci ne
ravnajo po izročilu starih,
ampak jedó kar z
nečistimi rokami?«
In rekel jim je:
»Prav je prerokoval Izaija
o vas hinavcih,
kakor je pisano:
To ljudstvo me časti z
ustnicami, a njih srce
je daleč od mene:
toda njih čaščenje
je prazno, ker učijo
človeške nauke
in zapovedi.«
(Mr 7,5–7)

To, kar se vidi na zunaj, ne razodeva vedno tistega, kar je v srcu. V to
trditev bi lahko povzeli Jezusovo srečanje s farizeji in nekaterimi
pismouki, o čemer govori evangelij. Jezilo jih je, ker se Jezusovi učenci
niso držali izročila prednikov in so jedli "z obredno nečistimi, to je z
neumitimi rokami". Pa ne da bi bili pri tem v skrbeh za higieno; ne, šlo
jim je za črko postave. Kot vidimo iz evangeljskega odlomka, jim Jezus
ni odgovoril na vprašanje o tem, ampak je navedel besede preroka Izaija:
"To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda
zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi." S tem je
jasno povedano, da so starozavezni "varuhi postave" v resnici opuščali
Božjo zapoved, držali pa so se človeškega izročila. Zato je Jezus
Izaijevim besedam dodal: "Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo
omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz
človeka." Bolj kot zunanje izvrševanje nečesa je pomembno notranje
človekovo nagnjenje, zakaj to dela. Pozunanjena vernost farizejev in
pismoukov, ki jim je šlo za izpolnjevanje črke postave, je bila nevarna:
dalo se jo je meriti in kontrolirati, iz ljudi pa ni delala drugega kot krute
sodnike bližnjega in stroge opazovalce ravnanja drugih. Skrb farizejev za
to, kako se stvari vidijo na zunaj, je v resnici ogrožala bistvo Postave, ki
je v ljubezni do Boga in do bližnjega. Taka ljubezen pa zahteva radikalno
notranje spreobrnjenje in očiščenje. Umivanje kozarcev, vrčev in
bakrenih loncev ter umivanje rok more biti narejeno brez vsake nove
notranje usmerjenosti, brez vsakega znamenja ljubezni in v resnici ni nič
povezano s pravo vero.
To, kar naredimo na zunaj, mora v resnici izražati in še okrepiti naše
iskreno notranje razpoloženje in biti odraz naše vere, upanja in ljubezni.
Po: notredamke.rkc.si

