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V NEBESA SKOZI VRATA BOŽJEGA USMILJENJA

V Slomškovem času je med ljudstvom še močno odmeval strogi janzenistični duh.
Prevladovalo je mišljenje, da je zakrament sprave ali sveta spoved v prvi vrsti
sodba; spovednica je sodišče, spovednikov sedež je sodni prestol, spovednik je
sodnik, ki izreče sodbo in naloži kazen, odveza je sodno dejanje ali sodni izrek.
Ob takem pojmovanju sta bila usmiljenje in ljubezen v ozadju. Bl. škof Slomšek je
gledal drugače. Kot dušni pastir je imel pred seboj človeka, ki ga je hotel pripeljati
domov k Očetu, predvsem z nagibi ljubezni in usmiljenja. V središče svoje razlage
in svojih pridig o zakramentu pokore je postavil prilike o izgubljenem sinu (Lk 15,1132), usmiljenem Samarijanu (Lk 10,25-37) in izgubljeni ovci (Lk 15,1-7). Poudarjal je,
da je zakrament pokore »v spravo ponujena Božja roka; v pomoč podana Očetova
desnica nezvestemu otroku.« Za osnovo postnih pridig leta 1847 je izbral evangeljski
odlomek o odpuščanju grehov ženi,ki so jo zalotili v prešuštvovanju (Jn 8,1-11). Na tej
podlagi je razložil zakrament pokore kot zakrament Kristusove odrešujoče ljubezni
in Božjega usmiljenja. V pridigi »Od zakramenta svete pokore« je dejal: »…
Usmiljeni Jezus je spoznal, da bo njegovo odrešenje za mnoge, ki so po svetem
krstu zopet smrtno grešili, izgubljeno, če jim ne izroči nove pomoči. Iz usmiljenja
se torej prikaže apostolom po svojem vstajenju, rekoč: ´Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.´(Jn
20,22) … Poglejte, postavitev svete pokore, poslednje pomoči zveličanja onim, ki
so po svetem krstu grešili.« Kot škof je v svojem prvem pastirskem pismu
duhovnikom dal sledeče navodilo: »Varujmo se, koliko je največ mogoče, tiste
strogosti, ki zašlé ne vodi nazaj, ampak jih celo odvrača od ljubeznivega Očeta,
in ki boječnost zbujene vesti žene v obup. Sv. Krizostom nas uči, da se ne
spodobi, da bi bili mi, ki smo le služabniki, ostrejši, kot je sam Gospod, ki noče
smrti grešnika, ampak želi, da bi se spreobrnil in živel.« Razen pridig in pastirskih
pisem Slomškov odnos in njegovo pojmovanje tega zakramenta dokazuje njegova
drža, da je bil vsa leta na vseh službenih mestih iskan spovednik. V duhu
evangelija in po zgledu znanih spovednikov (sv. Alfonz Ligvorij, sv. Tomaž Akvinski, sv.
Karel Boromejski …) je gledal v zakramentu pokore ne le sodbo marveč predvsem

srečanje grešnikove skesane in Kristusove odpuščajoče ljubezni, vrnitev
izgubljenega sina k Očetu, izgubljenega brata h Kristusu, izgubljene ovce k Dobremu
pastirju. Zakrament sprave mu je bil ponovno uresničenje Božjega prijateljstva,
vrnitev Božjega otroka, »živi studenec, ki izmije po krstu storjene grehe.« V duhu
Svetega pisma in cerkvenih očetov mu je bil zakrament pokore »zdravilo za greh,
rešilna deska našega zveličanja, zveličavna ladja za nas uboge grešnike, ključ, ki
nam odpira nebeška vrata.«
Papež Frančišek je v buli Obličje usmiljenja poudaril pomen zakramenta sprave za
danes, v letu usmiljenja. Po tem zakramentu ljudje »najdejo pot vrnitve h Gospodu,
trenutek močne molitve in znova odkrijejo smisel svojega življenja. Zato znova
postavimo v središče svojega življenja zakrament sprave, ker nam omogoča, da
se z roko dotaknemo veličine usmiljenja. Za vsakega spokornika bo to vir
resničnega notranjega miru.« (št. 17) Da bi se to uresničilo, je papež po vsem svetu
poslal misijonarje usmiljenja in jih pooblastil, da odpuščajo tudi grehe, ki so pridržani
apostolskemu sedežu. Tako je na stežaj odprl vrata usmiljenja. Bog razodeva svojo
vsemogočnost predvsem z usmiljenjem in odpuščanjem.
+ Franc Kramberger, nadškof emeritus

Pon., 26. 9.
Kozma in Damijan
Tor., 27. 9.
Vincencij Pavelski
Sre., 28. 9.
Venčeslav
Čet., 29. 9.
MIHAEL, GABRIJEL
IN RAFAEL

Pet., 30. 9.
Hieronim
NAMEN
APOSTOLATA
MOLITVE
Sob., 1. 10.
Terezija Deteta
Jezusa

Mesec rožnega
venca:
Rožnovenska
pobožnost
Ned., 2. 10.
27. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za vse + na Sterdinovem
Ob 19. uri
za + Filipa Ramšaka
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Mihaela Zaveršnika
Ob 19. uri
za + Barbaro Šmid
Da bi svetovni misijonski dan
v vseh krščanskih občestvih poživil evangeljsko veselje in
zavest odgovornosti za oznanjevanje.
SVETOLETNO ROMANJE KOROŠKEGA NADDEKANATA
V SVETOLETNE CERKVE V MARIBORU
Od 10.00 – 11.15 molitev rožnega venca in
spovedovanje pri frančiškanih
11.30 sveta maša v stolnici - somaševanje duhovnikov vodi
nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl

Ob 19. uri za + Marijo in Lenarta Švajgerja ter sina Franca
Kdo ne bi hrepenel po taki moči, ki jo daje vera? Zato ni čudno, da
učenci prosijo v današnjem evangeliju Jezusa: »Pomnoži nam vero!«
(Lk 15,5). Kristus jim nato prikaže moč vere in pravi, da bi z vero, veliko

ROŽNOVENSKA
NEDELJA
Začetek tedna
za življenje
Ob 8. uri
za + Jakoba
Miheliča
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Viktorja
Klemenca
spomin:
za + župnika
Štefana Žemliča
Ob 11.30
na Janževskem
vrhu
za + Jožefa
Grubelnika

kakor gorčično zrno, prestavili murvo. Gre za slikovito prispodobo, saj je
gorčično zrno eno najmanjših semen, murva pa je drevo z izredno
razvejenimi koreninami. Takoj zatem pa Kristus poudari še eno
značilnost vere s prispodobo o gospodarju, ki zahteva brezpogojno
poslušnost. Mogoče se nam ta podoba ne zdi primerna, da bi odsevala
Boga. Da pa bi bolje prodrli v sporočilo evangelija, se raje kot pri
liku gospodarja ustavimo ob razpoložljivosti hlapca. Služabnik, ki je
na voljo gospodarju, je lepa podoba vernika. Vernik bo v odnosu do
Boga popolnoma razpoložljiv. V tem odnosu ni prostora za
preračunljivost ali polovično podarjenost. Odnos med vernikom in
Bogom je bolj podoben odnosu zaročencev, ki se drug drugemu
popolnoma podarita v ljubezni. Ta odnos ne pozna ne urnika ne
plačila. Vsi se moramo počutiti »nekoristni služabniki«, srečni, da lahko
darujemo, ljubimo in se žrtvujemo za Boga, ko smo izkusili njegovo
ljubezen. Odnos, ki temelji na ljubezni, želi dati vse za ljubljeno osebo.
Podobno kot ljubezen tudi vera ne išče najprej svojih pravic,
ampak je le odgovor na Božji dar. V Svetem pismu je nekaj čudovitih
primerov take predanosti vernega človeka Bogu. Abraham je bil
poslušen v veri do te mere, da je bil pripravljen žrtvovati
najdragocenejše – edinega sina. Božja mati Marija, ki je v veri poslušna
Božjemu sporočilu, sebe imenuje »služabnica« Boga (Lk 1,38), in
končno sam Kristus, saj se v ljubezni do Očeta da popolnoma na
razpolago za odrešenje sveta. Naj nam Gospod nakloni milost, da bi
se mu v ljubezni popolnoma izročili. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Če človek ni več varen v materinem naročju,
kje na tem svetu je potem sploh še varen? (Phil Bosmans)
Pon., 3. 10.
Frančišek Borgia
Tor., 4. 10.
Frančišek Asiški
Sre., 5. 10.
Marija Favstina
Kowalska
Čet., 6. 10.
Bruno
Pet.,7. 10.
Rožnovenska Mati
Božja
Sob., 8. 10.
Marijin spomin
Prva sobota

SVETOLETNO

Ob 19. uri
za + Maksimilijana Roškarja
Ob 19. uri
za + Milana Založnika
Rekolecija – mesečno srečanje duhovnikov
dekanije Radlje Vuzenica na Breznu
Prvi četrtek - ob 19. uri Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter
v priprošnjo za čimprejšnje okrevanje
Prvi petek - ob 19. uri
za + Ano in Olgo Osvald
MOLITEV K PETROVŠKI MARIJI
O Marija, mati milost in mati usmiljenja!
Ponižno prihajamo k tebi, nebeška Kraljica, dariteljica obilnih dobrot.
Tvoja nenehno smehljajoča se podoba

ŽUPNIJSKO
ROMANJE
Odhod
izpred žup. c.
ob 7.00
… Petrovče
(sv. maša: po
namenu romarjev);
Sv. Jožef (Celje);
Šmarje pri Jelšah
…
Sv. Rok (zaključek)

Ned., 9. 10.
28. NEDELJA
MED LETOM
Sklep tedna
za življenje
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij

Ob 8. uri
Za + Alojza
Ovčarja in
Marjana Pavliča
ter vse + v družini
Kompoš
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo Ovčar
Ob 11.30
za + Bogdana
Osovnikerja

e znamenje tvoje usmiljene ljubezni do nas grešnikov.
Tvoj materinski pogled naj nas dviga k tvojemu Sinu.
Izprosi nam, čudovita petrovška mati Marija, odpuščanje grehov,
gorečo ljubezen in zvestobo do tebe.
Ohrani nas v svoji milosti z vsemi, ki tukaj na tem svetem kraju
pri tebi iščejo pomoči in tolažbe,
saj še ni bilo slišati, da bi se kdo pogubil, ki se je tebi izročil.
Zato, o Marija, sprejmi našo izročitev.
S tem se po tebi izročamo tvojemu Sinu.
Izprosi nam pri njem še posebej milost naše duhovne prenove in
novih duhovniških in redovniških poklicev.
Že vnaprej se ti zahvaljujemo in obljubljamo zvestobo Kristusu in Cerkvi.
V evangeliju današnje nedelje Kristus ni doživel hvaležnosti. Od
desetih gobavcev, ki jih je ozdravil, se mu pride zahvalit samo eden.
Zares skromen odstotek! Pa ne gre samo za problem priznanja in
hvaležnosti, ampak tudi za globlje sporočilo odrešenja. Samo eden »se
je vrnil in z močnim glasom slavil Boga« (Lk 17,15) pravi evangelij, in
tako priznal, da za ozdravljenjem stoji Bog. Samo eden od
ozdravljenih je »padel na obraz … in se mu zahvaljeval«. Besede
nakazujejo, da je samo on v Jezusu prepoznal Odrešenika in
Božjega Sina. Za ozdravljenjem je videl globlje Božje delovanje,
odrešenjsko skrivnost, prihod Odrešenika. Za druge je bilo
pomembno, da so ozdraveli in da so doživeli čudež, za njim pa niso
iskali globljih vzrokov in niso prepoznali Božjega delovanja. Kdor prizna
Boga in vidi za dogodki v svetu njegovo delovanje, je hvaležen.
Kdor je hvaležen Bogu, pa bo hvaležnost do njega izkazoval z
dobroto do ljudi: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih
najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). Velikokrat ljudje trpijo
zaradi nehvaležnosti. Koliko starejših ljudi, ki so osamljeni v domovih za
ostarele, bi bilo presrečnih, če bi jim bližnji pokazali samo malo
hvaležnosti in izkazali drobno pozornost. In bilo bi manj občutka
nekoristnosti, tako morečega za sodobnega človeka. Hvaležnost je v
našem neosebnem času redka. Obnovo osebnih odnosov lahko
pričakujemo samo od tistih, ki še upoštevajo Boga kot najvišjega
Dobrotnika in mu izkazujejo hvaležnost. Hvaležnost do človeka bo
potem prišla sama od sebe. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Moliti pomeni bolj poslušati kakor govoriti.
V premišljevanju Bog bolj gleda nas kakor pa mi njega. (bl. Anton Martin Slomšek)
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