21. oktober 2012

NEDELJA

29. MED LETOM – MISIJONSKA

21.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +D ušana Pečnik
ob 10h za +Franca in M arijo Šuperger, obl.

Ponedeljek

Marija Saloma

22.10.

ob 19h za +Franca Šm arčan

Torek

Janez Kapistran

23.10.

ob 7h

Sreda

Anton Claret

24.10.

ob 7h za +Ljudm ilo Podgoršek in M artina N ovak
ob 19h za +O lgo Srebočan, osm ina

Četrtek

Tadej (Dejan)

25.10

ob 8h

Petek

Rustik

26.10.

ob 19h za rajne Skutnik in K rušič, obl.

Sobota

Sabina

27.10.

ob 7h

NEDELJA

30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA

28.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Čretnikove
ob 10h za +Jerneja, Franca in Jakoba Jelen

za +Jožico V ipavc,

daroval brat Jože

na Pernovem za +Slavko D olar

za +A m alijo in M arjana K uder

ob 15h DOBRODELNI KONCERT – šola TRJE

*
Naš Mešani cerkveni pevski zbor pripravlja dobrodelni koncert za obnovo orgel
v župnijski cerkvi. Koncert bo v nedeljo, 28. oktobra, ob 15. uri v šoli Trje.
Vstopnice (po 10 €) lahko dobite v župnišču, v trgovini Košarica in pri bencinskem
servisu LOGO. Če ne bodo že prej razprodane, bodo na voljo tudi pri šoli pred
koncertom. - V času koncerta bo v avli šole dobrodelna tržnica vezilj Društva
upokojenk. Tudi ta denar bo namenjen za obnovo orgel.
**********************************************************************************

OB MISIJONSKI NEDELJI
Mr 10,35–45

SLUŽENJE NE DOPUŠČA ODLAŠANJA

Jezus pa jih je poklical
k sebi in jim rekel:
»Veste, da ti, ki veljajo
ljudstvom za vladarje,
nad njimi gospodujejo
in da si prvaki lastijo
oblast nad njimi.
Med vami pa
naj ne bo tako;
ampak kdor koli med
vami
hoče biti velik,
bodi vaš strežnik;
in kdor koli med vami
hoče biti prvi,
bodi vsem služabnik.
(Mr 10,42–44)

»Ne moremo delati velikih stvari, delamo lahko samo
majhne stvari z veliko ljubeznijo. Sestre opravljajo majhne
reči: pomagajo otrokom, obiskujejo osamljene, bolne in
nezaželene. Ko mi je nekdo dejal, da sestre niso začele
kakega velikega dela in so tiho delale majhne stvari, sem
mu rekla, da so storile dovolj, četudi so pomagale eni sami
osebi. Jezus bi umrl za enega samega človeka, za enega
samega grešnika.« To so besede matere Terezije, ki je pred
desetletji odšla na ulice Kalkute reševat zavržena človeška
bitja. Ni delala nobenih razlik glede vere; v svoj dom
umirajočih je sprejemala bedne vseh slojev in verskih
prepričanj. Poniževala se je z beračenjem za preživetje
sebe in svojih sosester, ki jih je imenovala misijonarke
ljubezni.
Mati Terezija je s svojim življenjem hotela samo eno:
preprosto in dobesedno živeti evangelij, zlasti Jezusovo
naročilo o služenju. Ko so se njegovi učenci pogovarjali o
prvih mestih v njegovem kraljestvu, o tem, kdo bo sedel na
njegovi desnici in levici, ji je jasno rekel: »Vladarji
izvajajo nad narodi svoje gospostvo in velikaši si lastijo
oblast nad ljudmi. Med vami pa naj ne bo tako!« (prim. Mr
10,42-43). Gre za zelo visok in zahteven, a samoumeven
ideal za Cerkev v vseh časih.
»Služenje ne dopušča odlašanja,« pravi mati Terezija in
nadaljuje: »Če je kdo lačen, se moramo danes zavzeti zanj.
Včerajšnji dan je mimo, jutrišnjega še ni. Samo danes
lahko oznanjamo Boga s tem, da ljubimo bližnjega in mu
služimo, da poskrbimo za lačne in revnim priskrbimo
streho nad glavo. Ne čakajmo na jutrišnji dan.« To je tudi
konkretna misijonska vzpodbuda za vse nas.
Po: TV Slovenija, 1997

