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31. NAV. NEDELJA

5. november, 2017

1. berilo: Bog opozarja nevredne duhovnike.
Odpev: GOSPOD, UMIRI MOJO DUŠO PRI SEBI.
2. berilo: Apostol je pripravljen dati življenje za brate.
ALELUJA. Eden je vas Oče, ta, ki je v nebesih. Eden je vaš vodnik,
Gospod Jezus Kristus. ALELUJA.
Evangelij: Eden je vaš učitelj. Mi vsi smo pa bratje.
----------------------------------------------------------

A warning is sounded to all in authority, not to betay their trust.
St Paul the apostles reminds us that the Gospel is a living message from God.
Beware the temptations of power, Jesus says. Live as servants to one another.




SVETE MAŠE
Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
5. 11. 10:00:
Poned.,
Torek,
Sreda,
Četrtek 6pm:
Petek, 6pm:
Sobota, 8:00:
5pm:
Nedelja, 8:30:
12. 11. 11:00:

++ Jožef, Joseph Zver; n. P. R. Zver
++ iz druž. Rogan; n. druž. F. Rogan
++ duhovniki naši župniki; n. druž. M. Zevnik
+ Rev. Janez Jeretina
++ iz druž. Kustec; n. druž. S. Glavač
+ Štefan Kovač, obl.; n. E. Kovač
+ Vera Kranjec; n. druž. J. Nerad
+ Martin Hozjan; n. A. Hozjan
+ Stanko Glavač; obl.; n. M. Glavač
za člane Baragovega društva
++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič




Prihodnjo soboto, 11. novembra, cerkveni odbor naše župnije
prireja in vabi na KOLINE, MARTINOVANJE s TOMBOLO. Vstopnice so v
prodaji, dobite jih pri odbornikih in v župnijski pisarni. Prosim, kupite
vstopnice še danes ali vsaj do srede in ob nakupu rezervirajte mizo – pokličite
Rozino Rogan, tel.: 514-276-6504. S pravočasnim nakupom vstopnice in
rezervacijo mize olajšate delo in pomagate v pripravah na to prireditev. Ob
tem pa še ena prošnja: Da bo tombola uspešna in v veselje mnogih, se
priporočamo za darove, ne reciklinirane. Dar za tombolo, ki bi ga bili sami
veseli, oddajte v pisarni ali kateremu od odbornikov. Vsak lep in vreden dar
bo s hvaležnostjo sprejet. Ne nastavljajte darove kje pri vratih!
►●►

Nedelja, 5. november: – Farizeji in pismouki so iskali priložnost,
postavljali so mu zvita vprašanja. Poskušaili so ga ujeti v besedi, da bi ga tožili
in mu tako onemogočili delovanje.

Jezus je poznal njihove misli in načrte, zato jih je s svojimi odgovorili
spravil v zadrego ali jih opomnil, naj ne spreminjajo Božjih zapovedi in
zamenjujejo s svojim modrovanjem. Tako je povedal ljudem, da njihovi
učitelji s svojimi zahtevami napravljajo izpolnjevanje zapovedi za nekaj
težkega. Boga so prikazovali kot okrutnega sodnika in ne kot ljubečega in
usmiljenega Očeta.
Jezus je jasno potrdil, da je največja zapoved ljubiti Boga z nedeljenim
srcem in ljubiti svojega bližnjega je tako pomembno kot ljubiti Boga.
Danes smo slišali, da je Jezus edini in pravi Učitelj in da smo mi po
veri in Božji ljubezni med sabo bratje in sestre. To pomeni, da se moramo
iskreno ljubiti in spoštovati. Tako za nas ljubezen do Boga ne bo težko
breme, ampak vir duhovne moči, sreče in veselja
Sv. Martin, 11. november (rojen 316 - 397 umrl): – Bil je sin
poganskih staršev, v Panoniji. Kot mlad fant je sprejel krščanstvo in se dal
krstiti. Bil je rimski vojak. Znana je zgodba iz njegovega življenja. Ko je
nekega mrzlega timskega dne pred mestnimi vrati v Amiensu v današnji
Franciji dal polovico svoge plašča, ogrinjala, beraču je ptem v sanjah je
videl Kristua ogrnjenega z njegovim plaščem. Tako je razumel Jezusove
beside: “Vse kar storite ubogim, storite meni.” – Postal je duhovnik in škof
v Toursu v Franciji. Znan je po dobroti, ljubezni in učenju Kristusovega
nauka.
Ob godovnem dnevu so se spletle različne navade med drugimi v
Sloveniji, da sv. Martin naredi iz mošta vino.
Sv. Marin je zavetnik vojakov, konjenikov, kovačev, orožarjev, tkalcev,
krojačev, minarjev, sodarjev in vinogradnikov, pastirjev in popotnikov,
revežev in ujetnikov ter priprošnjik za dobro letino.
“Nezadovojnost

stori ljudi nesrečne. In koliko je takih! Nezadovoljni
ljudje sami ne vedo, kaj hočejo.Nezadovoljne jih storijo grde razvade in
pregrešne strasti, stori jih nehvaležne, ko dobrot ne pomnijo, ampak le
težave čutijo.
Otrokom ne dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni.
Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme v mladih letih razvaditi. Česar
ima mladenič preveč ali predobro, mu na stare dni primanjkuje.” – bl. Anton M.
Slomšek

