ŽUPNIJE GALICIJA
27. september 2015

NEDELJA

26. MED LETOM – SLOMŠKOVA

27.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca Novak, obl.
ob 10h za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks

Ponedeljek

Venčeslav

28.09.

ob 19h za vse Dolšekove

Torek

Mihael, Gabrijel, Rafael – nadangeli

29.09.

ob 7h

Sreda

Hieronim

30.09.

ob 7h

Četrtek

Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija)

01.10.

ob 8h na Pernovem za +Antona Žgank

Petek

Angeli varuhi – prvi petek

02.10.

ob 19h za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger

Sobota

prva sobota

03.10.

ob 7h

NEDELJA

27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA

04.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Silvo in Franca Pečnik, obl.
ob 10h za +Geliko in Ivana Videnšek, obl.

za +Stanislava Cvikl
za +Antona Dušak

za +Franca in Jožefo Šuperger

26. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA

Mr 9,38–43.45.47–48

ČE KDO NI NAŠ
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.«
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Z ustanovitvijo Bratovščine sv. Cirila in Metoda nas je bl. Anton Martin
Slomšek postavil v samo sredino med narodi, da bi bili bratje in sestre z vsemi
narodi v evropski družini.
Slomšek je v očeh vesoljne Cerkve svetniška osebnost in stoji med prvaki
ekumenskega gibanja. Prav zaradi tega se je njegovo ime omenjalo na 2.
vatikanskem cerkvenem zboru, ko ga je njegov peti naslednik, škof
Maksimilijan Držečnik, s posebno brošuro v štirih jezikih (nemščini,
francoščini, angleščini in italijanščini) predstavil koncilskim očetom. Se pravi
vesoljni Cerkvi, kot velikega ekumenskega delavca, ki je Evropo vabil k
za edinost kristjanov.
Vsi poznamo Kristusovo velikoduhovniško molitev pri zadnji večerji na veliki
četrtek. Poleg očenaša je to najlepša Kristusova molitev. V njej je prosil svojega
Očeta, »da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da
si me ti poslal« (Jn 17,21). Ta Kristusova poslednja želja je postala prva dolžnost kristjanov. Kakšna
odgovornost nas vseh!
Morda je na svetu toliko ateizma, liberalizma in indiferentnosti ali brezbrižnosti, ker smo mi, kristjani,
premalo kristjani. Morda svet ne more spoznati Boga in verovati v Kristusa, ker smo kristjani razdeljeni.
Zgodovina je to velikokrat potrdila. Razcepljenost je pohujšanje za svet. Prav to pohujšanje je hotel
odpraviti Slomšek, to rano na Kristusovem skrivnostnem telesu je hotel ozdraviti z molitvijo za edinost. K
njej še posebej danes vabi tudi nas.
F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

