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Božji Sin je postal človek,
da bi dal svoje življenje za nas
isti čas sta Zebedejeva
sinova Jakob in Janez
stopila k Jezusu in mu
rekla: »Učitelj, želiva, da
nama storiš, kar te bova prosila.«
Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama
storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da
bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji
desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj
prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s
krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« In
Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom,
s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedél na
moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki
jim je to pripravljeno.« (Mr 10,35-40)
Vsi bi morali biti misijonarji v kraju in okolju, kjer živimo. Drug
drugemu smo potrebni, potrebujemo pomoč, drug od drugega se
učimo, delamo in živimo za druge. Zato smo na svetu. Naše
poslanstvo in dobra dela so misijonarstvo. Jezus sam naroča:
»Pojdite in učite vse narode.« (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah)
. Storimo kaj v svojem okolju za rast vere, ki človeka bogati, osrečuje in osvobaja.

SLUŽITI VSEM, BREZ IZJEME
e hočemo pravilno razumeti evangelij, je nujno, da dogodkov in izjav ne
gledamo posamično, temveč v njihovi povezanosti med seboj, iz česar lahko
razberemo njihov smisel in njihovo težo. Jezus učencem ničesar ne zapove
kar tako. Temelj njegovih besed je njegovo življenje in delovanje. Njegove besede
govorijo o tem, kaj prinaša hoja za njim v življenje tistih, ki želijo živeti skupaj z
njim. Če se kdo torej odloči za življenje z Jezusom, to zadeva vse dimenzije njegove
življenja, ali pa ni povezan z njim. Evangelij nam pripoveduje, da so se učenci
začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in položaj. Jezus jih ob tem opozori, da
so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi in imenu učenci začnejo pretirano iskati
sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi imeti togih, ohromelih
učencev, učencev brez življenjske energije. Vendar določi, kaj je pravi cilj
življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven njegove skupnosti pač ni mogoče
zamisliti. Med »biti prvi« in »biti zadnji in vsem služabnik« obstaja neločljiva vez.
Pri tem gre za veličino kot tako. Služenje je edino merilo za resnično veljavo in
veličino. Nobeno drugo delovanje, na katerem koli področju, ne more pripeljati do
večje osebne veljave. Te Jezusove besede so pravo nasprotje tega, kar si želijo
slišati učenci. Kažejo, da se bodo učenci ravno na tem področju morali nečemu
odpovedati. S tem ko Jezus kot pogoj za »biti prvi« postavlja »biti zadnji«, je
očitno, da od učencev zahteva popolno spreobrnjenje. (Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo).
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MISIJONSKA NEDELJA
ne 21. oktobra v Katoliški cerkvi

D

obhajamo svetovni misijonski
dan ali misijonsko nedelje.
Vseslovensko praznovanje misijonske
nedeljo bo letos v novomeški škofiji, v
župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja
v Trebnjem. Ob 15. uri bo molitvena ura,
ob 16. uri pa slovesno somaševanje pod
vodstvom novomeškega škofa Andreja
Glavana. Pričeval bo misijonar Tone
Kerin CM. Na ta dan tako kakor prvi
kristjani slovenski katoličani poleg
molitve prispevamo svoj konkretni dar za
naše apostole v misijonih, za njihovo
oznanjevanje evangelija v krajih, kjer
Cerkev še ni navzoča ali še ni samostojna. Na misijonsko nedeljo je po
slovenskih župnijah tradicionalna misijonska nabirka. (Družina).
Dobrohotno darujmo to nedeljo svoj dar za misijone!

RAZLAGA SVETE MAŠE (4. DEL)
NA NEDELJO IN MAŠO SE JE TREBA PRIPRAVITI
e danes pri nas v soboto ob 16.00 zvoni: “Ljudje, pozor, jutri ni navaden
dan, jutri je nedelja. Končajte z delom, potrebno se je primerno
pripraviti!” Ali to še vemo? Ljudje so se včasih zares pripravili: zvečer
so očistili čevlje in obleko, pripravili vse za živino, da je bilo v nedeljo manj
dela, se dogovorili, kdaj gre kdo k maši in spovedi, posebej ob stanovskih
nedeljah. Nato so se veselili v pričakovanju nedelje. Za kristjana je seveda
maša potreba in veselje. Je dar, pa tudi dolžnost in obveznost. Tako pravi tretja
božja zapoved »Posvečuj Gospodov dan« in druga cerkvena zapoved »Bodi
ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši«.
Odločitev ni prepuščena moji samovolji, predvsem takrat, ko sem morda
duhovno slaboten in neodločen. So olajševalne okoliščine: težja bolezen,
nujno delo, ki ni odvisno od mene in traja ves dan, mati z majhnim otrokom,
ki nima zanj varstva, nujna dela ljubezni, naravne katastrofe, ... Sicer pa je
izostanek od maše pred Bogom neopravičljiv. Če res ne morem v cerkev,
lahko vseeno kaj storim: darujem svoje delo in strežbo, molim več, grem k sv.
maši med tednom, spremljam sv. mašo po radijskem sprejemniku ali po
televiziji. Ko grem k maši, se prej pripravim. Poskrbim, da ne grem k maši v
prepiru, poln zamer ali slabe volje. Tudi zunanja urejenost, čistost in obleka
kažeta na moje notranje razpoloženje. Obleka naj bo dostojna. Prekratko krilo
in majica v cerkev ne spadata. Evharistični post je eno uro pred obhajilom,
lahko pa v tem času pijemo vodo. K maši se pride brez zamujanja, celo
nekoliko prej, da se v tišini in skupni ali osebni molitvi pripravim na veliki
dogodek.
To velja tudi in predvsem za vse, ki sodelujejo v bogoslužju: organista, pevce,
ministrante, bralce, ... Na koru in zakristiji se v tišini in zbranosti pripravimo
in dogovorimo za sodelovanje. Ko vstopim v cerkev, se pokrižam z
blagoslovljeno vodo. To je kratka izpoved vere v Boga Očeta, Sina in Svetega
Duha. Je tudi kratka obnovitev krsta, ker hočem k Jezusu stopiti v svatovskem
oblačilu. Pokrižam se lepo in ne »površno in mimogrede”. Pred cerkvijo
pustim vse, kar bi oviralo mojo pozornost na božji klic: iz ust dam žvečilni
gumi, pojem do konca sladoled, ugasnem, ali doma pustim mobitel. Tudi
živali v cerkev ne spadajo. To uro ima povezava z Bogom prednost pred vsem
drugim. Najsvetejše počastim z lepim poklekom na eno koleno, če pa tega ne
zmorem, pa se dostojanstveno priklonim. Nato se zbrano napotim na svoje
mesto in v tišini in molitvi počakam na začetek sv. maše.
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(Nadaljevanje v prihodnji številki!)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
 Ob misijonski nedelji so otroci pri verouku izdelovali slike Petrovške Marije
na lesu in pekli piškote. Na misijonsko nedeljo jih bodo pri vseh mašah
ponudili za prostovoljni prispevek. Vabljeni k sodelovanju in velikodušnosti.
 V soboto, 27. oktobra, ob 9.00 je v župnišču srečanje starih in novih
ministrantov.
 Od ponedeljka, 29. oktobra. do torka, 30. oktobra. 2018, bodo pri sv. Jožefu
v Celju duhovne vaje za ministrante. Lepo vabljeni vsi ministranti! Prijavite
se pri p. Vančiju.
 V torek, 30. oktobra, ob 19. uri se bo v našem župnišču začela priprava odraslih
na zakramente. Kdor želi prejeti zakramente sv. krsta, sv. obhajila in sv. birme,
ali poglobiti svojo vero lepo vabljen!
 V soboto, 3. novembra, od 9.30 do 12.30 je pri sv. Jožefu v Celju delavnica za
krašenje cerkve. Vabljeni vsi krasilci petrovške cerkve.
 Sodelavci Škofijske karitas vas ob prazniku Vseh svetih in spominu na rajne
vabijo k darovanju za Karitas. V ta namen so pripravili posebno akcijo »Dar sveče
in cveta«. S tem želijo, da namesto minljivih sveč in cvetja darujemo za pomoč
ljudem v stiski. Svoj dar lahko nakažete s posebno položnico, ki je na stojalu za
verski tisk pod korom.
 V Rimu poteka škofovska sinoda z naslovom »Mladi, vera in razločevanje
poklicanosti.« Sinodo in mlade priporočamo v molitev!
21. 10.
NEDELJA
22. 10.
PONEDELJEK
23. 10.
TOREK
24. 10.
SREDA
25. 10.
ČETRTEK
26. 10.
PETEK
27. 10.
SOBOTA
28. 10.
NEDELJA

29. nedelja med letom – misijonska nedelja
Uršula, devica, mučenka

8h

Janez Pavel II., papež

19h + JULKA ZUPANC

Janez Kapistran, duhovnik

7.30h + JAKOB KOŽELJ

Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj

19h

Krizant in Darija (Darinka), mučenca

7.30h

10h

h

+ MARTIN NAJŽAR
ZA FARANE
+ JOŽE KUDER

+ ŠTEFANIJA KOČEVAR
PT. M. B. PO NAMENU
+ JOŽE IN MARIJA
KRAMER

Lucijan in Marcijan, mučenca

19

Sabina Avilska, mučenka

19h

+ VALENTIN MARCIUŠ

8h

+ SREČKO PLAHUTA
ZA FARANE
+ MILAN, MARJAN IN
STARŠI MARINŠEK

30. nedelja med letom
- žegnanjska nedelja
Simon in Juda Tadej, apostola

10h

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
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