18. 10. 2020

1. berilo: Iz 45,1.4-6; Psalm: Ps 96; 2. berilo: 1 Tes 1,1-5b; Evangelij: Mt 22,15-21

MISIJONSKA NEDELJA
Letošnja poslanica papeţa Frančiška za misijonsko nedeljo, 18.
oktobra 2020, »Tukaj sem, pošlji mene« (Iz 6,8) je osredotočena na
poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko večino
Boţjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen
ravno njim. Zato je tudi devetdnevnica ali molitvena ura posvečena dr. Janezu
Janeţu, prvemu slovenskemu laiškemu misijonarju.

28. NEDELJA MED LETOM
Oseben pristop, poln ljubezni
Farizeji in herodovci so bili v Galileji lokalne avtoritete, ki
niso uţivale priljubljenosti med prebivalci. Odločili so se, da
je čas, da Jezusa ubijejo (Mt 12,14; Mr 3,6). Po ukazu
duhovnikov in starešin so ţeleli vedeti, ali jih Jezus podpira
ali pa je proti izkazovanju pokorščine Rimljanom: namerno
vprašanje, polno zlobe! Pod krinko zvestobe Boţjemu zakonu
so iskali razloge za obtoţevanje. Če bi Jezus rekel: plačaj, bi
ga obtoţili skupaj z ljudstvom, da je prijatelj Rimljanov. Če bi rekel, naj ne
plačajo, bi ga obtoţili, da je prevratniški. Nastavili so mu zanko.
Jezus se zaveda njihove hinavščine. V svojem odgovoru ne razpravlja z njimi,
temveč gre v srčiko njihovega vprašanja: »Čigava sta ta podoba in napis?«
Odgovorijo mu: »Cesarjeva!«
Jezus nato sklene: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je
Boţjega.« Pravzaprav so Judje ţe priznali cesarjevo avtoriteto. Cesarju so ţe
plačali, kar mu je pripadalo, saj so z njegovim denarjem kupovali in prodajali in
celo darovali templju! Zato je bilo vprašanje nesmiselno. Zakaj spraševati nekaj,
kar je v vsakdanjem ţivljenju tako samo po sebi umevno?
Kovanec je imel v antičnem svetu pomembno politično moč. Vladarji so jih
izdajali z lastno podobo in napisom na njih. V določenem smislu je bil
obravnavan kot osebna lastnina vladarja. Tam, kjer je imel kovanec veljavo kot

plačilno sredstvo, je vladar imel politično moč nad ljudstvom. Ker so Judje
uporabljali rimsko valuto, je Jezus pojasnil, da je treba cesarju dati tisto, kar je
pripadalo cesarju.
S svojimi vprašanji so se pretvarjali, da so Boţji sluţabniki, toda pozabili so na
najpomembnejšo stvar: pozabili so Bogu dati tisto, kar pripada Bogu! Jezus je
videl, kako so s svojim zavajajočim učenjem in ravnanjem preprečili ljudem
vstop v Boţje kraljestvo (Mt 23,13). Z besedami: »dajte Bogu, kar je Boţjega«,
je ţelel reči: udejanjajte pravičnost, kot jo zahteva Boţja postava.
Vendar ima zgodba še globlji pomen. Kakor kovanec tudi mi nosimo podobo −
Boţjo podobo. Ustvarjeni smo po njegovi podobi: »Bog je ustvaril človeka po
svoji podobi ... moškega in ţensko je ustvaril« (1 MZ 1,26-27). Ne pripadamo
sebi, temveč Bogu, ki nas je ustvaril in nas odkupil z dragoceno krvjo svojega
Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa (1 Kor 6,19-20). Zato nas apostol Pavel
spodbuja, da svoja telesa darujemo v ţivo, sveto in Bogu všečno daritev (Rim
12,1). Izvoljeni smo za Boţje otroke, sinove in hčere v Kristusu, zato naše
ţivljenje in vse, kar imamo, pripada Bogu in ne nam samim. Tako dajemo Bogu
to, kar mu pripada in po čemer ţeli v tem času in prostoru razodevati svoje Boţje
kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni.
Hvala ti, dobri Jezus, da me vabiš, naj bom to, kdor sem.
Tvoja ljubezen je živa in me vabi, naj se v tej ljubezni darujem naprej.
Hvala, da z menoj hodiš po tej ovinkasti poti in mi ljubeče kažeš cilj.

OBVESTILA
Navodila slovenskih škofov za ţupnije iz statističnih regij, ki so z vladnim
odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče:
 Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so
zasebne maše duhovnika brez vernikov.
 Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Celotna navodila najdete na ţupnijski spletni strani in na spletni strani Slovenske
škofovske konference:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid19
V mesecu oktobru priporočamo molitev Roţnega venca doma po
druţinah, vsaj eno desetko, Roţni venec lahko moli tudi vsak sam.
V Katoliški Cerkvi 18. oktobra praznujemo god svetega Luka, apostola in
evangelista. Luka je bil visoko izobraţen Grk, zdravnik po poklicu, zato ni
čudno, da je evangelij, ki ga je napisal, namenjen Grkom. Kot zdravnik je imel
globoko razvit čut za bolnike, zato Jezusa predstavi predvsem s te plati: kot

telesnega in dušnega zdravnika. Njegov razpoznavni znak na slikah je vol.
Takšnega najdemo na steni poslopja v Ţički kartuziji. Luka velja za zavetnika
zdravnikov, kirurgov, slikarjev, zlatarjev, kiparjev, vezilcev (čipkaric),
stekloslikarjev in na sploh krščanske umetnosti. Je tudi zavetnik knjigovezov,
notarjev, pa tudi ţivine, mesarjev.
V Katoliški cerkvi 22. oktobra praznujemo god svetega Janeza Pavla II., ki je
bil papeţ med leti 1978 in 2005 ter 263. naslednik apostola Petra. Slovenijo je
obiskal dvakrat, leta 1996 in 1999.
Veroučence vabimo k Slomškovem bralnem priznanju 2020/21. Navodila in
prijavnico najdete na ţupnijski spletni strani.
Ţupnijska Karitas V veţi cerkve so na voljo sveče. Namesto sveče je lahko tudi
»medalja«, ki jo zapičite ali poloţite na grob. Priporočen dar je enak kot za svečo
1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar.
Sprejemamo za spomine.
† ZVONIMIR ŠKOFLJANEC
Z vsem spoštovanjem in veliko ţalostjo v srcu smo se v ponedeljek, 5. oktobra
2020, na breţiškem pokopališču poslovili od našega dr. Zvonimirja Škofljanca.
Še v nedeljo 20. septembra je bil pri sv. maši. Mašno daritev je zelo zvesto
obhajal vse ţivljenje. On sam, kakor tudi vsa njegova druţina. Tudi v »svinčenih
časih«. Močno se je zavedal vrednosti zapovedi zapisanih v Svetem pismu in jih
tudi udejanjal v vsakdanjem ţivljenju. Prav zaradi tega je med vsemi ţupljani
vedno vzbujal spoštovanje in ob njegovem načinu ţivljenja smo začutili njegovo
globoko povezanost s Stvarnikom. Bil je pogumen, kar pomeni, da mu ni
manjkalo dobre volje in ţelje postaviti vero v ospredje. Kot član in nekaj časa
tudi predsednik Ţupnijskega pastoralnega sveta se je v dveh mandatih aktivno
vključeval v vse pore krščanskega ţivljenja v ţupniji. Vzgled je bil kot krščanski
moţ, oče, dedek, pa tudi kot človek, saj je bil tudi nekaj časa katehet in poučeval
verouk. Ob njem si začutil vrednost krščanskih vrlin.
Dano mu je bilo ţiveti Kristusa, ko je v svojem vsakdanu izpolnjeval Boţji načrt
v polnosti, da je bil z veliko začetnico Človek, Zdravnik in Kristjan.
Vedno znova se zavedamo naše minljivosti in da nam je ţivljenje podarjeno. A
ta dar sprejeti in ga dostojno v vsej polnosti ţiveti je dano le nekaterim.
In ko se spominjamo dni in trenutkov, ki smo jih preţiveli skupaj s prepletom
Jezusovih besed:« ... tisti pa, ki so vredni, da doseţejo oni vek in vstajenje od
mrtvih...« smo lahko prepričani, da je dr. Zvonimir Škofljanec zagotovo med
njimi.
Hvaleţni, ker je bil del naše skupnosti, ga bomo ohranili v spominu in molitvah.

8. obletnica

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO,
BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.
NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC OKTOBER, BODO
OPRAVLJENI PO DATUMIH, KAKOR JE DOGOVORJENO Z DAROVALCEM
SVETE MAŠE.

ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA
Moli se kot običajni rožni venec
(Apostolska vera, očenaš, 3x
zdravamarija, 5 desetk), pri
besedah 'tvojega telesa, Jezus' se
doda:
1. ki nam poţivi vero
2. ki nam utrdi upanje
3. ki nam vţgi ljubezen
1. ki naj nam na priprošnjo svetega
Roka da spoznati naše grehe.
2. ki naj nam na priprošnjo svetega
Roka podeli milost iskrenega
kesanja.
3. ki naj nam na priprošnjo svetega
Roka pomaga ljubiti Boga in
bliţnje.
4. ki naj nas na priprošnjo svetega
Roka varuje kuge in vseh
nalezljivih bolezni.
5. ki naj nas na priprošnjo svetega
Roka varuje nagle in neprevidene
smrti.

NEDELJA
29. med letom,
misijonska nedelja;
Luka,
evangelist
PONEDELJEK
Pavel od Kriţa,
duhovnik

TOREK
b. sl. Anton Strle,
duhovnik

SREDA

Uršula, devica, mučenka

ČETRTEK

Janez Pavel II., papeţ

PETEK
Janez Kapistran,
duhovnik

SOBOTA
Anton Marija Claret,
škof, redovni ustanov.
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NEDELJA
30. med letom,
ţegnanjska nedelja; 25.10.
Krišpin in Krišpinijan, 2020
mučenca;
dan suverenosti
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