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30. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,34-40)
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se
zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je
preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v
postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem
srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva
zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Sveto pismo Stare zaveze ima tri vsebinske sklope: Postavo,
Preroke in Pisce. Prvo in osrednje mesto ima Postava, ki opisuje
versko zgodovino izvoljenega Božjega ljudstva in je hkrati tudi zbirka navodil,
zapovedi in prepovedi, ki jih je Mojzes dobil na gori Sinaj od samega Boga. Judovski
učitelji in razlagalci Postave so v njej našli 248 zapovedi in kar 365 prepovedi, za
vsak dan po eno. Ob tako številnih predpisih je nastalo vprašanje, katere zapovedi
so bolj pomembne, katere so najvažneje in temelj za vse druge.
To vprašanje je bilo aktualno tudi v Jezusovem času. Pismouki so nanj odgovarjali
zelo različno. Zato ni čudno, da so se farizeji obrnili na Jezusa, kaj pa on pravi o tem.
Čeprav niso imeli ravno poštenih namenov, jim je Jezus jasno odgovoril: Srce
Postave je ljubezen do Boga in do bližnjega.
Da je prva in največja zapoved v Postavi ljubezen do Boga, Stvarnika in njihovega
največjega dobrotnika, v tem so se Judje strinjali. To zapoved najdemo v Peti
Mojzesovi knjigi, kjer je rečeno: »Shama Izrael …! Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog,
Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo«.
Te slovesne besede so postale redna molitev izvoljenega ljudstva. Vsak pobožen Jud
jih izgovarja pri sobotni večerni molitvi. Ta molitev jih je spremljala skozi dolga
stoletja; na njihovih ustnicah je bila tudi takrat, ko so ob raznih preizkušnjah in
preganjanjih šli v smrt.
Novost, ki jo je prinesel Jezus, najdemo v »drugi zapovedi«, ki jo je izenačil s prvo:
»Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« Tudi ta zapoved je bila zapisana že v
Tretji Mojzesovi knjigi, vendar je bila, ob številnih drugih predpisih, kar nekako
prezrta. Poleg tega je Jezus besedo »bližnji« razširil na vsakega človeka. Za Jude je

bil bližnji samo njihov rojak, torej Judje, potem pa še tisti, ki so se spreobrnili v
judovstvo.
Pri Jezusu pa je beseda »bližnji« dobila veliko širši pomen. V priliki o usmiljenem
Samarijanu je bližnji tudi pripadnik manjvrednega in celo sovražnega ljudstva.
Jezus je tako zapoved ljubezni do bližnjega izenačil z zapovedjo ljubezni do Boga. S
tem je hotel poudariti, da moramo v vsakem človeku, tako v rojaku kot v tujcu, v
vdovi in v siroti, v revnem in v bogatem, v nevednem in v zelo učenem, v nam
simpatičnem in tudi v nesimpatičnem, videti svoje brata ali svojo sestro in mu
privoščiti vse najboljše, vse kar privoščimo sami sebi. Ljubezen do bližnjega je
najlepši dokaz, najlepše spričevalo naše ljubezni do Boga, našega skupnega Očeta.
Za veroučence: posnetek evangelija in spodbudo za nalogo najdete na povezavi
https://youtu.be/y6OjZ8OfaQU
Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika
vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november)
v času epidemije bolezni COVID-19
1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih
rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj
zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo
grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za
rajne.
2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta
(pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez
blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov
naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako
bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.
3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo
sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in
prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani
Katoliške cerkve v Sloveniji.
4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem
duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v
družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za
prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane
povabijo k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije.
5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in
spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh
župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr.
rožni venec).

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na
spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani
Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.
7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo
državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega
zdravja in zdravja bližnjih.
Slovenska škofovska konferenca
Odlok Apostolske penitenciarije glede pololnega odpustka
Na Apostolsko penitenciarijo je prišlo veliko prošenj svetih pastirjev, ki so prosili,
da bi se letos zaradi epidemije »covid-19« spremenila pobožna dejanja za dosego
popolnih odpustkov za duše v vicah. Zato Apostolska penitenciarija po posebnem
pooblastilu njegove svetosti papeža Frančiška z veseljem odreja in odloča, naj letos
v izogib zbiranjem tam, kjer bodo prepovedani:
a.- popolni odpustek za vse, ki bodo obiskali pokopališče in molili za pokojne, čeprav
samo v duhu, ki ga predpis določa samo za posamezne dneve od 1. do 8. novembra,
se lahko prenese na druge dneve istega meseca vse do njegovega konca. Ti dnevi, ki
jih posamezni verniki svobodno izberejo, so lahko med seboj tudi ločeni;
b- popolni odpustek 2. novembra, določen ob obhajanju spomina na vse verne rajne
za tiste, ki pobožno obiščejo cerkev ali kapelo in tam zmolijo očenaš in veroizpoved,
se lahko prenese ne samo na prejšnjo ali naslednjo nedeljo ali na dan Vseh svetih,
ampak tudi na drug dan meseca novembra po svobodni izbiri posameznih vernikov.
Ostareli, bolni in vsi tisti, ki iz resnih razlogov ne morejo oditi od doma, na primer
zaradi omejitev, ki jih za čas pandemije naloži pristojna oblast, da bi preprečila, da
bi se številni verniki zgrnili na svete kraje, bodo lahko prejeli popolni odpustek, če
se bodo le duhovno združili z vsemi drugimi verniki, če bodo popolnoma
nenavezani na greh in bodo imeli namen, da bodo, takoj ko bo mogoče, izvršili ostale
tri običajne pogoje (zakramentalna spoved, evharistično obhajilo in molitev po
namenu svetega očeta), pred podobo Jezusa ali blažene Device Marije zmolili
pobožne molitve za pokojne, na primer hvalnice ali večernice iz molitvenega
bogoslužja za pokojne, rožni venec ali rožni venec Božjega usmiljenja, druge molitve
za pokojne, ki so ljudem najbolj pri srcu, ali se bodo zadržali v meditativnem branju
enega od evangeljskih odlomkov, ki jih ponuja bogoslužje za pokojne, ali bodo
opravili delo usmiljenja, ko bodo Bogu darovali bolečine in nevšečnosti svojega
življenja.

V času epidemije ni možno biti navzoč pri sv. maši.
Verniki lahko prejmete obhajilo, blagoslov in opravite spoved.
Vsak dan je cerkev odprta od 7.30 do 10.00 in od 16.00 do 18.30. Če takrat ne
bo v cerkvi duhovnika, pozvonite pri vhodnih vratih samostana.
Avdio prenos svete maše iz naše cerkve je vsak dan ob 7.00 na
https://stream.mase.si:8443/kapucini_celje.mp3

Maše za pokojne: Kljub spremenjenim razmeram bomo v novembru vsak dan
darovali sveto mašo za pokojne, ki nam jih priporočite. Če ne boste mogli sami
napisati na list vaših pokojnih, nam lahko sporočite njihova imena po telefonu ali
elektronski pošti, ob priložnosti pa oddate svoj dar (lahko tudi preko TRR:
SI56 0510 0801 5402 525 Abanka d.d.).

Premiera filma Tihi večeri v nedeljo, 25. oktobra … od doma oz. preko spleta
V nedeljo ob 20.00 vabljeni na prvo premiero slovenskega filma … od doma!
Film govori o duhovniku in pisatelju Francu Ksaverju Mešku.
Na razpolago je Pratika (6,50 €), Marijanski koledar (2,50 €), Koledar list
(0,7€).
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 25. oktober
30. nedelja med letom
Krišpin in Krišpinjan, m.

†† Leopoldina in Jože Srebotnjak
†† Alojz in Marija Feuš, Anton in Marija Golubič
†† Ivan Fajdiga (obl.), Avguština in sorodniki
Za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: † Janez Repar (30. dan)

PONEDELJEK, 26. oktober
Demetrij Solunski, m.

Za pametno življenjsko odločitev
V dober namen

TOREK, 27. oktober
Sabina Avilska, mučenka

†† starši Sušin in Medved ter Franc Sušin
Po namenu

SREDA, 28. oktober
Simon in Juda Tadej, ap.

†† Vodeb in Malnerič
† Ivan Seme

ČETRTEK, 29. oktober
Mihael Rua, duhovnik, red.

Po namenu
† Janez Korošec

PETEK, 30. oktober
Marcel, mučenec

† Evstahij Pajk
† Angela Tratnik

SOBOTA, 31. oktober
Volbenk, škof

Po namenu
†† iz družine Palir, Gorjan in Svetel

NEDELJA, 1. november
VSI SVETI
Dan spomina na mrtve

†† iz družine Kač in Jesenek
†† Stane Mori (obl.), starši, brat in sestra
Za pokojne
Za žive in †† župljane in dobrotnike
†† Frančiška Zdovc in sorodniki
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