30. september 2012

NEDELJA

26. MED LETOM

30.09.

ob 7h
ob 8.30
ob 10h

Ponedeljek

Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija)

01.10.

ob 19h za rajne starše Jevševar in Franca Šuperger

Torek

Angeli varuhi

02.10.

ob 7h

Sreda

Frančišek Borgia

03.10.

ob 7h

Četrtek

Frančišek Asiški

04.10

ob 8h

Petek

Marija Kowalska – prvi petek

05.10.

ob 19h za rajne M atecove

Sobota

Bruno, ustanovitelj kartuzijanov – prva sobota

06.10.

ob 7h

NEDELJA

27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA

07.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka R ehar, obl.
ob 10h za +Jožeta in Štefko K rajnc

za farane
na Pernovem za rajne H um ski in Štajner
za rajne starše G rebovšek

za +B ranka D oler
za +R ozalijo in Jožeta A šenberger
na Pernovem za +Janija Podm iljšak

za +R ozalijo in Jožeta Parežnik, obl.

*
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.
*

Informacije o možnostih bivanja v katoliških študentskih domovih lahko dobite na naslovu:

http://www.unipas.si/katoliski-studentski-domovi
**********************************************************************************

OB EVANGELIJU 26. NEDELJE MED LETOM
Odlomek iz evangelija:
43

In ako te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da brez roke prideš v
življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogenj. 45 In ako te
tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da prideš v življenje kruljav, kakor da bi
imel obe nogi, pa bi bil vržen v pekel. 47 In ako te tvoje oko pohujšuje, ga izderi; bolje
je zate, da prideš z enim očesom v božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil
vržen v pekel, 48 kjer njih črv ne umrje in ogenj ne ugasne.
Mr 9,38–43.45.47–48

ALI MORAMO RESNIČNO KAJ ODSEKATI?

Sodobna medicinska znanost je ponosa, da ji v vedno večji meri uspeva presajanje
organov. Ponosna je tudi, kadar se ji posreči ponovno »prišiti« k telesu ud, ki je bil po
nesreči odrezan ali odsekan. Ta prizadevanja je treba pozdraviti, saj je njihov namen,
da bi imel človek čim bolj sposobno in neokrnjeno telo.
Jezus pa nam danes svetuje nekaj čisto nasprotnega: človek naj si sam odseka roko ali
nogo in izdere oko.
Kolikor vedo povedati življenjepisci svetnikov, doslej tega Jezusovega nasveta menda
še nihče ni vzel povsem resno. Ne poznamo svetnika, o katerem bi brali ali slišali, da si
je odsekal roko ali nogo ali izdrl oko.
To trditev bo treba nekoliko popraviti. Mnogi so vzeli Jezusovo naročilo resno, zelo
resno. Le dobesedno ga niso vzeli. Saj tudi Jezus ni mislil na njegovo dobesedno
izvrševanje.
Gorje nam, če bi! Kdo bi še smel imeti roke, noge in oči, ko jih je pa tolikokrat zlorabil
in uporabil za greh? Ali je na človeku sploh kaj, kar ga ne pohujšuje? Ali na primer naš
jezik ni nič kriv in bi ga ne bilo velikokrat bolje odrezati kot poslušati, kako seje
pohujšanje? In naša ušesa, ali so ta nedolžna?
Jezusova misel je naslednja: če ti je kakšna stvar ali oseba tako draga in tako pri srcu,
kot ti je roka, noga in oko, in je za nič na svetu ne bi dal od sebe – pa te ta stvar ali
oseba vodi v pogubo – premisli, kaj je zate bolje: ali da se te reči ali osebe odrečeš, ali
pa da skupaj z njo drviš v pogubo.
Jezus svetuje duhovno presajanje organov! Težko je reči, ali je manj boleče od
telesnega. Je pa prav tako potrebno; če ne morda še bolj.
Po: F. Cerarju

