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POSVEČENA SKUPNOST - Mr 10,2–16
Po Božji podobi ustvarjen človek je narejen tako, da ne more biti sam. V človeškem srcu je ljubezen, iskra
podobnosti z Bogom, saj ljubezen povezuje med seboj tri Božje osebe. Ljubezen vedno potrebuje nekoga,
da se mu razodene. Večina ljudi na svetu ima »poklic«, da ob svojem času, ko dosežejo duševno in telesno zrelost, osnujejo skupnost, ki ji pravimo družina. O družini je bila napisana cela gora knjig in izrečenih
je bilo veliko lepih in globokih misli. Temeljna pa je ta, ki jo bomo slišali v prvem berilu 27. nedelje med
letom in jo je Jezus navedel pred farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni, medsebojne privlačnosti) bo mož
zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v svojem srcu, in
iz potrebe, da bi to ljubezen nekomu dal, v zameno pa bi od njega prejel ljubezen, zrel človek zapusti
družino, v kateri se je rodil in kjer je odraščal. V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in nalogo. Mož naj bi
bil modra glava družine, žena pa njeno srce, ki s svojo prirojeno nežnostjo prinaša v družinsko skupnost
toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci naj bi s hvaležnim in učljivim srcem posnemali vse dobro, kar
na starših vidijo. Krščanski zakonci imajo pravico in dolžnost, da vsak zase in drug za drugega prosijo Boga, naj v njih okrepi milost zakramenta svetega zakona. To ni enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak
neusahljivi vir milosti in moči, ki se mora stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih vplivih, predvsem
svoje domače družine. Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine lastnosti, ki oblikujejo njegov značaj, se otrok
naleze že zgodaj v domači hiši, v družini od staršev pa tudi od drugih članov družine. Glavni vpliv, s katerim starši oblikujejo svoje otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo vsakdanje ravnanje in govorjenje,
pri katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo: glavni zgled, s katerim starši
otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v tem, kaj in kakšni so.«
Po: S. Čuk, Misli srca
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OKTOBER
1
PETEK

sv. Terezija Deteta Jezusa,
c. učiteljica, prvi petek

OKTOBER
2
SOBOTA

Angeli varuhi,
prva sobota

OKTOBER
3
NEDELJA

27. NEDELJA MED LETOM,
ROŽNOVENSKA NEDELJA

OKTOBER
4
PONEDELJEK

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

OKTOBER
5
TOREK

sv. Cvetka, devica

OKTOBER
6
SREDA

sv. Bruno, redovnik,
ustanovitelj kartuzijanov

1830 češčenje Najsvetejšega
1900 (+ Marija Bešter (sestra), + Jože Bratkovič, obl.)*

OKTOBER
7
ČETRTEK

Rožnovenska Mati Božja

700 (po namenu)*

OKTOBER
8
PETEK

sv. Tajda, spokornica

1900 ++ Fabijan Marija, obl., Štefan in Mirko

OKTOBER
9
SOBOTA

Abraham, svetopisemski očak

1900 za žive in pokojne člane rožnega venca

OKTOBER
10
NEDELJA

28. NEDELJA MED LETOM

OKTOBER
11
PONEDELJEK

sv. Janez XXIII., papež

OKTOBER
12
TOREK

Maksimiljan Celjski, mučenec

OKTOBER
13
SREDA

sv. Gerald, vitez

OKTOBER
14
ČETRTEK

sv. Kalist I. papež in mučenec

700 + Marija Bešter (hčerka)

OKTOBER
15
PETEK

sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica

1900 za duše v vicah

OKTOBER
16
SOBOTA

sv. Gal, opat

OKTOBER
17
NEDELJA

29. NEDELJA MED LETOM

OKTOBER
18
PONEDELJEK

sv. Luka, evangelist

1900 za duhovnike, ki so delovali v Besnici
1900 + Janez Starc (Mojca Bešter)
od 900 naprej obhajanje starejših
700 + Sabina Vegelj
1000 za farane
1900 + Marija Udir (Murčkovi),
+ Francka Zeni (Jožkovi)
700 za farane

700 + Mihael Prosen, 30. dan
1000 ++ starši, brata in sestra Nastran
1900 + Jože Papler, obl., + Magda Bertoncelj, roj. dan
700 (po namenu)*
1830 češčenje Najsvetejšega
1900 ++ Katarina in Janez Knific

1900 + Jože Čadež

700 za zdravje (Balanč)
1000 + Marija Sušnik (Kapcinarjeva)
1900 + Rafael Peterka, + Marija Bešter (hčerka)

OKTOBER
19
TOREK

sv. Pavel od Križa, duhovnik

OKTOBER
20
SREDA

sv. Rozalina, redovnica

OKTOBER
21
ČETRTEK

sv. Uršula, devica in mučenka

700 + Marija Bešter (hčerka)

OKTOBER
22
PETEK

sv. Janez Pavel II., papež

1900 + Marija Brenkuš, obl.

OKTOBER
23
SOBOTA

sv. Janez Kapistran, duhovnik

OKTOBER
24
NEDELJA

30. NEDELJA MED LETOM

OKTOBER
25
PONEDELJEK

sv. Tadej, škof

1900 + Janko Bertoncelj, ++ Šifrer

OKTOBER
26
TOREK

sv. Rustik, škof

700 za farane

OKTOBER
27
SREDA

sv. Sabina Avilska, mučenka

OKTOBER
28
ČETRTEK

sv. Simon in Juda Tadej,
apostola

OKTOBER
29
PETEK

Mihael Rua, duhovnik

1900 ++ Šemnovi

OKTOBER
30
SOBOTA

sv. Marcel, mučenec
DAROVANJE

1900 ++ Slavko in Ivanka Zeni

OKTOBER
31
NEDELJA

31. NEDELJA MED LETOM
DAROVANJE

700 za razumevanje med ljudmi
1830 češčenje Najsvetejšega
1900 ++ Rezka in Anton Lotrič, obl.

1900 ++ Boštnikovi
700 za farane
1000 + Katja Bavdek, obl.

1830 češčenje Najsvetejšega
1900 + Janez Starc (Mojca Bešter)
700 za farane

700 + Ana Klemenčič, obl.
1000 ++ Ivan Luznar in starši Čarman

Ljubezen kot največja zapoved
Ljubezen do bližnjega naj bi bila enaka kot ljubezen do samega sebe. To pomeni, da bi bližnjega morali
sprejeti prav takšnega, kot je on sam, pritrditi njegovemu bivanju ter v sebi priznati, da je na isti način kot
jaz tudi on od Boga zaželen in ustvarjen. Tudi ljubezen do bližnjega je priznanje Božje stvariteljske volje.
Zapoved ljubezni do bližnjega ima tudi on ter je poklican da jo izraža. Imava iste korenine in isto prihodnost in zato tudi isto dostojanstvo. Oba sva dar Božje ljubezni. Med posameznimi ljudmi je sicer nešteto
razlik. Zapoved ljubezni jih ne želi izenačiti, vendar izhaja iz misli, da so vse razlike drugotnega pomena,
da so v osnovi vsi ljudje na istem nivoju, da so v enakem položaju, enakovredni med seboj in imajo isto
dostojanstvo. Zahteva, da spoštujemo vsakega človeka od prvega do zadnjega trenutka njegovega življenja v njegovem človeškem dostojanstvu, da mu dovolimo enake pogoje za uveljavitev ter da mu po svojih
močeh pomagamo k človeka vrednemu življenju. Ne smemo ga na noben način izrabiti v svojo korist.
Različni darovi in različne naloge, po katerih se ljudje razlikujemo med seboj, so usmerjeni v različne službe v skupnosti. Zlorabljamo jih, če nam postanejo izhodišče za domišljavost, prevzetnost in izkoriščanje
bližnjih. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega na enak način zahtevata, da smo dejavni in da osebno
stopimo v odnos. Nobene izmed njiju namreč ni mogoče zamenjati z nečim »neosebnim«. Je pa dejstvo,
da je ljubezen do bližnjega pravzaprav obenem tudi pritrditev Božji ljubezni, odnosu z Bogom.
N. N.

