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Jezus pomaga bolnikom

zel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v
ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se
je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je
›Odpri se!‹ In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala
se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je
naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko jim je naročal,
bolj so oznanjali in nadvse začudeni so govorili: »Vse prav dela:
gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr 7,33-37)
Po Jezusovem zgledu smo dolžni tudi mi pomagati
drug drugemu in si vzeti čas. Včasih je dovolj že iskren
pozdrav, morda vesel nasmeh, to je dobrina, ki ustvarja
srečo, zadovoljstvo. »Vzel ga je od množice vstran …«
beremo v današnji Božji besedi. Tudi mi si vzemimo
čas za sočloveka. In posvetimo se samo njemu.

Že preprost trenutek, ki ga namenimo sočloveku, lahko »ozdravlja«.

POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI
esede imajo veliko moč. Lahko dajejo življenje, lahko pa tudi jemljejo
življenje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa tudi jemljejo vero. Za vsakim
glasom stoji oseba, njen značaj, izobrazba, kultura in duhovna širina. Glas
razodeva človeka. Glas ne more skriti veselja ali pa žalosti in bolečine. Glas govori
o trenutnem stanju človeka. Včasih se sprašujem, kakšen glas je imel Jezus? Moral
je imeti lep glas. Ljudje so ga radi poslušali. Jezusova govorica je bila premišljena,
izdelana in lepo podana. Ni uporabljal besednih mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi
trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih besed, je zanje uporabil tudi krepke izraze.
Jezus z njimi ni govoril diplomatsko. Govoril je iskreno, brez olepšav. Farizeji so
Jezusa slišali, niso pa ga poslušali. Zakrknjenost njihovega srca jim je to
preprečevala. V evangeliju beremo, kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko
govoril. »Efeta ali odpri se«, pomeni, da brez Jezusa ne moremo pravilno poslušati
Božje besede. Samo Jezus lahko odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto. Samo
Jezus nam lahko pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in iz
poslušanja Božje besede. (Povzeto po nagovoru škofa Petra Štumpfa)
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RAZLAGA SV. MAŠE (1. DEL)

BITI GOSPODOVI
aselje, imenovano Nedeljska vas. Družinske hiše so lastniki gradili
pretežno ob nedeljah, saj druge možnosti takrat skoraj ni bilo. Toda
marsikdo je šel najprej k sveti maši. Pogovor o tem, zakaj v našem
času mnogi kristjani nedeljo porabijo za delo namesto za polet proti nebu.
Fizično delo je najboljša sprostitev napetosti, nakopičene v službenih dneh.
Maša po radiu je pa prav pomirjujoča. Treba je razumeti nove razmere.
Velikonočni ponedeljek: redni nedeljnik pridno trebi in čisti svoj vrt. Poletna
nedelja: dva traktorja hropeta na istem travniku.
Pradedova izkušnja: kjer se dela vse nedelje, tam se sreča mimo pelje.
“Evharistija, sonce mojega življenja!” Preprosti dijak, bolj lačen kot sit,
Alojzij Grozde, pa je zmogel tako globoko doživeti pomen svete maše.
Prazno je vsako izgovarjanje na okoliščine. Raje se odkritosrčno preiščimo in
si z lasersko natančnostjo izprašajmo vest in ne opravičujmo svoje duhovne
zakrnelosti. Samo bolezen, nesreča in življenjsko nujno opravilo tudi v
sedanjem času odvezujejo vernika od evharističnega praznovanja
Gospodovega dne. Nedelja je dan za Gospoda, zase, za sočloveka, za
stvarstvo; za počitek in mir.
Sveta maša je duhovna hrana za življenje, ki ni za zdravje telesa nič manj
pomembna od hrane. Ob molitvi in dobrodelnosti je poglavitni vzgib za
prenovo verskega življenja pri nas. Brez haska je zaupanje v tehnični
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napredek in znanost, če ga ne podpira vera v skrivnost Presežnega.
Prav to je sveta maša: miza Besede in miza Kruha. Vsak mašnikov gib in
vsako mašno besedilce ima nezamenljiv pomen. Poglabljanje v njegovo bistvo
splakuje z nas nesnago “misli, besed in dejanj” in nas odeva v milino. Sveta
maša nas pomlajuje z milostjo, da se zmoremo izogniti prepadom in čerem in
biti drug drugemu “mati in sestra in brat”. Biti Gospodovi.
(Povzeto iz knjižice Toneta Ciglarja z naslovom »Skrivnost vere«, p. Vanči)
Nadaljevanje v prihodnji številki!

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Nova parkirna mesta
Kot je v vsakem kraju pomanjkanje
parkirnih mest, tako je tudi pri nas
v Petrovčah. To se kaže predvsem
pri verouku, pevskih vajah in ob
večjih cerkvenih praznikih in
romarskih shodih. Da bi se izognili
težavam, smo se odločili pri
župnišču zgraditi 14 novih
parkirnih mest in enega za invalide.
S posegom smo sicer nekoliko
zmanjšali igrišče, s tem pa omogočili lažje parkiranje vsem, ki se s svojimi
jeklenimi konjički pripeljejo v župnišče. Razširjena in asfaltirana je tudi pot
med župniščem in baziliko. Pripravljalna dela je opravilo podjetje
INTERSTAR iz Štor, z asfaltom pa je oboje preplastilo podjetje VOC iz Celja.
Stroški izgradnje parkirišča znašajo 20.000 EUR. Zahvaljujemo se vsem, ki
ste svoj septembrski dar namenili za kritje nastalih stroškov. Vsem, ki še tega
niste storili, pa se lepo priporočamo! (Srečko Klepej)

Stična
V soboto, 15. septembra, je vseslovensko srečanje mladine v Stični. V Stično
bo peljal poseben dekanijski avtobus. Odhod avtobusa bo iz ploščadi za
cerkvijo. Uro sporočimo kasneje. Animatorji, letošnji birmanci in starejši
ministranti. Prijavite se čim prej pri sestri Feliciti, gospe Katji ali pri p.
Vančiju! Avtobusni prevoz plača župnija. Lepo vabljeni!

Začetek verouka in vpis otrok
Začetek verouka bo v ponedeljek, 17. septembra. Starše, ki so svoje otroke
vpisali v prvi razred osnovne šole, prosimo, da jih vpišejo tudi k verouku, saj

so pri krstu obljubili, da jih bodo vzgajali v veri. Prispevek za knjige in
materialne stroške na otroka, je 30 EUR. Zaradi evropske odredbe o varstvu
podatkov je treba ponovno vpisati vsakega otroka, ki obiskuje verouk. Starši
se morajo s tem strinjati in podpisati. Hvala za razumevanje.
Staršem in otrokom priporočamo, da naročijo revijo Mavrica, ki jim bo
pomagala pri rasti v veri. Naročnina za leto 2018/19 je 39,90 EUR. Revija bo
odslej imela 11 številk: 10 običajnih in poletni zabavnik.
Najstnikom, ki so Mavrico prerasli in se pripravljajo na birmo pa priporočamo
revijo #najst, ki izide 6-krat na leto. Cena 6 številk je 23,40 EUR.

9. 9.
NEDELJA

23. nedelja med letom
Peter Klaver, jezuit, misijonar

10. 9.
Nikolaj Tolentinski, spokornik
PONEDELJEK

8h + DRUŽINA SALEZIN,
HROVAT, PAJK IN
KORTNIK, ZA FARANE
10h + ANTON STAJNER
+ MILAN STEPIŠNIK
8h + MARIJA PIKL, pogrebna
19h + SLAVA GAJŠEK

11. 9.
TOREK

Prot in Hijacint, mučenca

7.30h + JOŽE ŠUMER

12. 9.
SREDA

Marijino ime

19h + ANTON SITAR IN SOR.

Janez Zlatousti, škof, cerkveni
učitelj

7.30h + JOŽE KUDER

Povišanje sv. Križa

19h + KURT KINDLHOFER
+ JULKA ZUPANC, osmina

15. 9.
SOBOTA

Žalostna Mati Božja

19h + FRANC GABERŠEK

16. 9.
NEDELJA

24. nedelja med letom
- nedelja svet. kandidatov

8h

13. 9.
ČETRTEK
14. 9.
PETEK

h
Kornelij, papež in Ciprijan, škof, 10
mučenca

+ STARŠI STROPNIK IN
MEH, ZA FARANE
+ IVAN MIRNIK
+ ELIZABETA IN JOŽE
KODRE TER BELE
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