29. NEDELJA MED LETOM

(17.10.2021)

MESTO OB JEZUSU Mr 10,35–45

OD 17. DO 24. OKTOBRA 2021 (42 - 2021)
NED. 29. NED. m. l. 830 Gradišče Za božje varstvo, Oševljek 3/C
17.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Luka
19h cerkev +Luka Kos
TOR. sv. Pavel od Križa 19h cerkev +Darja in Bogdan
SRD. sv. Rozalija
19h cerkev V priprošnjo Svetogorski MB
ČET. sv. Uršula
19h cerkev Za +Grozdanič, Žigoni 28/A
PET. sv. Janez P. II. 19h cerkev Za pokojne, Trg 52
SOB. sv. Janez Kap. 19h cerkev Za pokojne Bizjak
NED. 30. NED. m. l. 830 Gradišče +Mirko Černe
24.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Mohorini
- Verouk reden; srečanje za birmance je vsako drugo soboto ob 10. uri. Za lepa
srečanja se voditeljem prisrčno zahvaljujemo!
- Srečanja: - v ponedeljek po maši: Svetopisemska molitvena skupina.
- V nedeljo, 17. 10. ob 17h bo v koprski stolnici škofijsko liturgično odprtje
sinode. Ne bo svete maše, pač pa večernice z molitvijo za sinodo in kratka
predstavitev škofijskega dogajanja v sinodi. Okrepite pa tudi molitev za sinodo,
- Prijave za 'dan jubilantov' na zahvalno nedeljo, 7. novembra: letos bo morda
možno uresničiti zahvalno srečanje za poročne in življenjske jubilante – za
letošnje in lansko leto. Nekaj parov se je že prijavilo; vabijo še ostale: vesele,
zadovoljne. Po sveti maši bo prijateljsko druženje v župnišču.
- Praznik Vseh svetih in Vernih duš: poleg običajnih svetih maš so v teh dnevih
bogoslužna molitvena srečanja za pokojne. V soboto, 30. novembra, ob 10. uri
bo molitev za padle in pobite, žrtve vojnega nasilja, na vojaškem pokopališču v
Oševljeku. Vabljeni so tudi predstavniki občine, da skupno izrazimo hvaležen
spomin vsem vojakom in žrtvam vojne, ki so pokopane na mnogih pokopališčih
in grobiščih na našem področju.
- Koncert sakralne glasbe bo v nedeljo, 24. septembra, ob 17. uri, v cerkvi sv.
Silvestra v Šempasu. Prepeval bo zbor Filipa Terčelja iz župnije Šturje pod
vodstvom ga Marinke Šuštar. Lepo vabljeni!
- Maša za domovino v soboto, 23. okt. ob 17. uri na Sveti gori: obeležitev izgona
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije in počastitev padlih v vseh vojnah na
Slovenskem. Mašuje g, škof, msgr. Jurij Bizjak.

Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da
tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi
in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj
ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med
vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med
vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov
ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in
dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Evangelij, ki smo ga brali na današnjo 29. nedeljo med letom, nam razkriva
občutljivo človeško ranljivost: ošabnost, ki povzroča razdore.
Odlomek iz Markovega evangelija nam je pravkar dal sporočilo, da so s
ponižnostjo in razdori imeli težave tudi apostoli. Jezus je šel v Jeruzalem, kjer bo
obsojen na smrt, bičan, s trnjem kronan in križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj
jim je Jezus že prej to kar dvakrat povedal. Kljub temu so apostoli upali, da bo
Jezus spremenil svoj načrt in se prepustil slavi tega sveta, tako da bo postal kralj,
ki bo obvladoval vse ljudi. Jakob in Janez, po krvi brata, od Jezusa zahtevata, da
bi bila prva in najvišja v nebesih. Še tam bi rada poveljevala drugim. Prvi razkol
v Cerkvi se je tako zgodil pred Jezusovimi očmi: Janez in Jakob sta se postavila
proti drugim desetim apostolom. Šlo je za prva mesta v zboru apostolov: kdo bo
večji in pomembnejši od drugih.
To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih povzroča ošabnost. Ko
nekdo hoče biti več kot drugi, takrat se prične razkol. Niti demokratičnost in
toleranca tega razkola ne moreta odpraviti, zato ker nista dovolj močni, da bi
lahko odpravili egoizem. Miselnost tega sveta se je pretihotapila že med apostole
in v poznejših stoletjih je ta miselnost dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v
posedovanju (prim. Mr 10,35–45).
Po: P. Štumpf
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