NED ‐ 10.10.
7.00 češčenje
28. nedelja med letom
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
Florencij, mučenec
Št.R. 10.00 Za +Ivana Vaša—oblet.
PON – 11.10
Janez XXIII., papež

19.00 Za +Marijo Šlander in vse Španove

TOR ‐ 12.10.
Maksimilijan Celjski,
mučenec, sozavet. Šk.

19.00 Za +Janeza Potočnika –osmina

SRE ‐ 13.10.
Edvard, kralj

19.00 Za +Milko in Franca Rančigaj

10.10.2021 28. nedelja med letom št: 39. leto:
..

ČET ‐ 14.10.
Silvan, mučenec

Št.R. 17.00 Za +Katarino in Silvota ter ostale
Korunove

PET ‐ 15.10.
Terezija Avilska, redov.
cerkvena učiteljica

19.00 Za +za +Ivana Rančigaja –oblet.

SOB ‐ 16.10.
Marjeta Alacoque, red.

19.00 Za +Ano Pristalič in vse njene

NED ‐ 17.10.
29. nedelja med letom
Ignacij An ohijski,
škof, mučenec

7.00 češčenje
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
10.00 Za vse Dobnikove in Vitančeve

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upošteva navodila za
preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/
razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je ime potrdilo PCT.
Dežurni ministran : Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar
II. Ivi Rančigaj, Damjana Rojnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž
Izdaja: Župnija Gomilsko,

T: 03/572-61-98,

M: 041 673 716, Odg.: Martin Cirar, župnik

zupnijski.urad4@siol.net

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v
Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovóril: »Otroci, kako
težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.«

(Mr 10,23–27)

B E S E D A O B E S E D I
»KAJ NAJ STORIM?« Mr 10,17–30

Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti popolnosti, ki naj jo izberemo, da se naše prijateljstvo z njim poglobi in utrdi. To, kar nam govori,
moramo vzeti zares in po tem uravnavati svojo življenjsko pot. Iz življenja sv.
Antona Puščavnika je znano, da se je za to obliko hoje za Kristusom odločil
prav ob poslušanju današnjega evangeljskega odlomka. »Eno ti manjka:
pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj«! Bil je prepričan, da so te besede namenjen prav
njemu – in njihovo naročilo je nemudoma izpolnil. Podobno je ravnal sv.
Frančišek Asiški: odrekel se je očetovemu bogastvu in se »zaročil« z uboštvom, da bi s svobodnim srcem služil Bogu.
Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil dober in iskren, vendar premalo velikodušen, nam hoče povedati, da naj svojega srca ne navezujemo na dobrine tega sveta. Te namreč pogosto težijo našega duha, da se ne more dvigniti v višine Božjega sveta.
Smrtno nevarna bolezen materializma ne grozi samo bogatim, saj obstajajo
tudi ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji mali lastnini. Vsakdanje življenjske izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, sovraštva, sporov, tožb) povzroči pohlep po imetju! Kakor da bi mogli vse to odnesti s seboj čez prag smrti.
Razumno in modro je na začetku vsakega dne, pa tudi večkrat čez dan, prositi Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?« Ne živimo od danes na jutri,
ustvarjeni smo za večnost, ki jo bomo dosegli, če bomo nabirali »zaklade«,
ki bodo šli z nami! Bodimo tudi mi kot mladenič pogumni in povprašajmo
Gospoda, kaj nam je storiti? Pa ne ostanimo zgolj pri vprašanju, aktivno in
dejavno se na to odzovimo, da bodo naša dejanja privedla k rezultatu – večni sreči, polnosti življenja.
Po: S. Čuk, Misli srca

28. NEDELJA MED LETOM—sklep tedna za življenje
NE ODVRNIMO SE OD ŽIVLJENJA
Evangelist Marko pripoveduje zgodbo, v kateri mož
in vpraša, kako lahko doseže večno življenje. Jezus
mu svetuje zapovedi. Mož mu odgovori, da jih že
vse izpolnjuje. Tega moža si predstavljam kot
moškega v srednjih le h. Poskusil je pravilno žive .
Ni se ustalil le v zunanjem svetu, ampak tudi v svoji
duhovnos . Vse je poskusil stori prav in izpolnjeva vse zapovedi. Toda v svojem srcu ču , da še
nekaj manjka. In Jezus se je ozrl nanj, »ga vzljubil in
mu dejal: ›Eno manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel
boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!‹« (Mr 10,21).
V tem človeku je Jezus začu l hrepenenje, da bi šel naprej, da se ne bi
zadovoljil z zapovedmi, ki se jih je držal, saj je začu l, da mora v življenju
obstaja še nekaj več. Od tega človeka Jezus pričakuje, da bo storil nekaj
nenavadnega, da bo prodal vse svoje imetje in denar podaril revežem. To
ni izziv, ki bi bil primeren za vsakega. Toda Jezus ču , da bi ta radikalnost
bila primerna naravi tega moža. To bi bila pot, preko katere bi njegovo
življenje prinašalo sadove. Toda mož žalosten odide, ker ima veliko premoženje. Ne more prista na Jezusovo besedo. V sebi ima impulz, da bi
živel bolj radikalno in avten čno. Toda nima poguma, da bi sledil temu
impulzu. Posledice so žalost in depresija. Včasih je depresija znak, da
nismo sledili svojemu notranjemu impulzu. Ker zavračamo življenje, se
naša duša upre z depresijo. Tako bi lahko bila depresija povabilo, naj si
upamo žive , namesto da bi dovolili, da nas plahi glasovi odvračajo od
življenja.
Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja
Dobri Jezus!

Tudi mi se velikokrat težko ločimo od svojega luksuza in bogastva, ki
napolnjujejo naš vsakdan. Daj nam moči, da bi znali odloži balast, ki
nas ovira pri tem, da bi resnično služili tebi. Naj bomo zgled v svoji preprostos in ponižnem služenju sočloveku, da bomo lahko užili notranjo
AK
srečo ter polnost v sedanjos in večnos . Amen.

Naslovljeno na vas
NEDELJA, 17. 10. 2021 – 15.00
CELJSKA STOLNICA
V Katoliški Cerkvi se že dogaja škofovska sinoda. Po
vsem svetu jo bomo začeli hkra in to v nedeljo, 17.
10. 2021, ob 15. uri v stolnici sv. Danijela v Celju. Zaradi razmer so vabljeni k tej slovesnos svečanega
začetka sinode duhovniki, redovniki, redovnice, stalni diakoni in dva
predstavnika vsake župnije. Sinoda se ne bo dogajala v Rimu ampak po
vseh škoﬁjah. To je sinoda o sinodi: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo (misijon). Sinoda – beseda izhaja iz la nske besede
"sinŏdus", ki se zelo uporablja v cerkveni la nščini, to pa izhaja iz grške
besede "σύνοδος", kar pomeni "srečanje", "skupščino" ali "zbiranje", poleg korena grškega glasu "οδος", kar pomeni "pot", "pot" ali "potovanje"
zborovanje škofov, izbranih duhovnikov in laikov, na katerem se posvetujejo o zadevah Cerkve ali škoﬁje
Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sve Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako
naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopus , da bi širili nered.
Ne dopus , da bi nas nevednost vodila po napačni po ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju napro in se ne bomo oddaljili od
po resnice in od pravičnos . Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju
in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomes la sedaj manjšega jeklenega in tako premos la glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronas m. Tehtala bosta ca
720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje,
pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, ...

Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove.
Bog povrni vsem, ki ste že darovali!

