09. september 2012

NEDELJA

23. MED LETOM

09.09.

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

Ponedeljek

Nikolaj

10.09.

ob 19h za +D anijela in Ivana K ugler

Torek

Prot

11.09.

ob 7h

Sreda

Ime Marijino

12.09.

ob 7h

Četrtek

Janez Zlatousti

13.09

ob 8 h

Petek

Povišanje sv. Križa

14.09.

ob 19h za vse Šupergerjeve

Sobota

Žalostna Mati Božja

15.09.

ob 7h

NEDELJA

24. MED LETOM

16.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +E rnesta G robelnik
ob 10h za +M artina in Jožeta R ednak

za +Franca V engust, obl., in vse V engustove
za +Janeza Pohole
na Pernovem za +A vgusta in A m alijo Pečnik
ter rodbini K rušjek in Štam ol

za +A nico Čakš

*
Za Slomškovo nedeljo (23. septembra) je v okviru naše dekanije organizirano
romanje v mariborsko stolnico ob 150-letnici Slomškove smrti. Od 11. ure dalje bo
molitev raznih skupin v stolnici, ob 14.30 molitveno pričevalni program (pripravlja in
vodi Radio Ognjišče) pred stolnico in ob 16. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval
apostolski nuncij v Sloveniji.
Iz naše dekanije bo peljal skupni avtobus, ki se bo ustavil tudi pri bivši šoli v
Pirešici ob 13.30. Cena prevoza za posameznika bo 7 €. – Obvezna prijava!

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

OB EVANGELIJU 23. NEDELJE MED LETOM

Jezus je rekel gluhonememu »Efeta!«, to je »Odpri se!«
Srečanje z Jezusom Kristusom želi vse moje čute
odpreti za Boga: moja ušesa, da bi na novo zaznal
Božji glas, moje oči, da bi v vsem prepoznal Boga – z
novimi očmi naj bi se ozrl na svoje življenje, da bi v
njem odkril Božje sledi – svoj tip, da bi v soncu in
vetru zaznal Božjo ljubezen. Najti Boga v vseh stvareh
je odprtost, do katere nas želi Jezus pripeljati. Odprt
sem, če vsak trenutek pozorno dojemam, kar je, če sem
pri zavesti in buden, medtem ko hodim, medtem ko
sedim, medtem ko stojim, medtem ko diham, medtem
ko poslušam.
Pri gluhonemem se odprtost kaže v tem, da se njegova ušesa odprejo in da se vez
njegovega jezika razveže. Podoba vezi kaže na to, da je bil bolnik pod oblastjo
demonov, izpod nje pa ga je rešil Jezus. Oblast demonov je lahko strah ali
kakršnakoli prisila, ki nas drži ujete. Strah nas je povedati to, kar je v nas, saj bi
lahko bili prizadeti. Smo pod prisilo, da moramo vedno govoriti o drugih, da bi
odvrnili pozornost od nas samih. Jezus nas želi osvoboditi vezi našega strahu in
naših prisil, da bi se naučili govoriti pravilno, govoriti tako, kakor ustreza Bogu.
To pa pomeni, da s svojimi besedami ustvarjamo odnos, izgovarjamo besede
ljubezni, ki se dotikajo drugih, ki jih prebujajo v življenje, besede spodbude, ki
jih postavljajo pokonci, besede življenja, besede tolažbe, besede, ki vodijo v
svobodo.
Po: A. GrünU

