19. NEDELJA MED LETOM  9. avgust 2015  št. 37 / II
Božja beseda: 1. berilo: 1 Kr 19,4-8; 2. berilo: Ef 4,30 - 5,2; evangelij: Jn 6,41-51

KRUH ZA ŽIVLJENJE
Elija velja za enega največjih prerokov v Stari zavezi. Ob Kristusovem spremenjenju na gori se je prikazal kot njihov predstavnik. Ni čudno, da so nekateri mislili, da bo on
zopet prišel ob nastopu mesijanske dobe. V današnjem prvem berilu pa srečamo tega
velikana Stare zaveze nemočnega in obupanega. Preroška služba ga utruja. Dvomi
vase: »Nisem boljši kot moji očetje« (1 Kr 19,4) in si želi umreti. Zakaj je padel tako
nizko? Prerok je napovedal smrtni boj malikovanju, zelo razširjenem v tistem času. To
ga je pripeljalo v spor s hudobno kraljico Jezabelo, ki mu je stregla po življenju. Bežal je
v puščavo, kjer si je želel smrti, ki bi ga rešila vseh težav.
Številni ljudje nočejo pokazati svoje šibkosti. Menijo, da bi kaj izgubili, če bi v javnosti pokazali svojo krhkost. Nasprotno, ljudi gane človeška nemoč. Zopet nekateri menijo,
da šibkost nima nič opraviti z vero v Boga. A tudi človek, ki je zapisal svoje življenje
Bogu, doživlja težke trenutke, kot jih je prerok Elija. Taki trenutki niso prihranjeni nikomur! V brezizhodni stiski je Bog Eliju poslal okrepčilo: kruh in vodo. Kruh, s katerim se
je okrepčal, je za nas prispodoba Božjega kruha, »ki prihaja iz nebes« (Jn 6,51) in o
katerem govori Kristus v današnjem evangeliju. Kruh, v moči katerega se je Elija
odpravil na pot, je po pravici podoba evharistije, ki smo jo že prejšnje nedelje povezali
s Kristusovo veliko nočjo, saj Kristus postavi ta zakrament na veliki četrtek v okviru judovske velikonočne večerje, ko so se Izraelci spominjali
izhoda iz Egipta. Ta velika noč pa je znamenje rešitve, saj
Bog nastopi, ko človeško gledano ni več rešitve.
Podobno Bog reši Elija, ko se je zdelo, da zanj
ni več rešitve. Da mu kruh, ki postane zanj hrana.
Podobno želi Kristus postati kruh, ki bo hrana »za
življenje sveta«. Najprej želi postati kruh, ki nam
bo prinesel rešitev, ko v življenju ni videti rešitve,
ko smo brez volje, utrujeni in razočarani. Prav
takrat hoče biti za nas kruh, ki bo postal moč in bo
prinesel življenje, saj je »kruh življenja« in ne smrti.
Božo Rustja

MAŠNI NAMENI
NEDELJA

ob 7.30
ob 9.00

19. MED LETOM
9. Terezija Benedikta ob 10.30
8. od Križa - Edith
ob 16.00
Stein,
mučenka,
sozavetnica Evrope ob 19.00
PONEDELJEK
10.
Lovrenc,
8.
diakon, mučenec
TOREK
11.
Klara, redovna
8.
ustanoviteljica
SREDA
12.
Ivana Šantalska,
8.
redovnica
13. ČETRTEK
8. Radegunda, redov.
PETEK
14.
Maksimilijan Kolbe,
8.
mučenec
SOBOTA
15. Marijino
8. vnebovzetje - veliki šmaren -

NEDELJA
16. 20. MED LETOM
8.
Rok,
romar, spokornik

ob 19.00

za župljane
v Škalah za + Mirka Petka (obl.) in Angelo
ter Antona in Heleno Kodrun
in za + Maksimilijana Arliča, 30. dan
za + starše Trunkl in Jeraj, tri sestre in brata
na Graški Gori pri Kandutijevi kapeli
za + starše Kanduti ter Pepco in Franca
Rednaka; - blagoslov nove kapele za + Ivana in starše Lamot, Frančiško in
Cirila Jeseničnika in za + Vinka Čulka
za + Antona (obl.) in Marijo Sevšek ter
starše Kramljak
in za + starše

ob 19.00

za + Marjana Beškovnika, osmina
in za + Elico Pevec

ob 7.00

za + Štefana Pahovnika
in za + Vincenca Oblaka

ob 19.00 v dober namen
ob 9.00

v Domu v dober namen

ob 19.00 za + Moniko Drev in sorodnike
ob 7.30
ob 9.00
ob 10.30
ob 19.00
ob 7.30
ob 9.00

za župljane
v Škalah za + Franca, Marijo in Ivanko Zajc
za + Marijo Bizjak
za + Ivana Sevčnikarja in starše
za župljane
v Škalah za + Greto in Ludvika Jana ter
Margareto Grudnik, obletnica
ob 9.00 v Plešivcu za + Franca Dolerja in Kimove
in za + Jerneja in Slavo Doler ter Domlove
ob 10.30 za + Mija in Janjo Martinovič ter sorodnike
in za + Ivano Diklič, obletnica
ob 19.00 za + Štefana Felicijana in za zdravje

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov.
Darovi za ostale namene so oddani duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po teh namenih.

OBVESTILA
PEŠ ROMANJE V PETROVČE - Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta,
vabljeni na peš romanje iz Velenja v Petrovče. Odhod bo ob 5. uri zjutraj s parkirišča
nasproti Petrolove bencinske črpalke ob Šaleški cesti. Hoje je približno štiri ure in
pol, prihod v Petrovče je do maše ob 10. uri. Za prevoz nazaj poskrbi vsak sam.
Vabljeni!
MOLITVENO SREČANJE ZA DUHOVNE POKLICE - V nedeljo, 16. avgusta, bo v
Marijini cerkvi v Celju molitev za duhovne poklice, h kateri smo še posebej vabljeni iz
Šaleške dekanije. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa sv. maša. Vabljeni!
OBNOVA ŽUPNIŠČA - Darove za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR
(Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253 - za obnovo).

Molitev za posvetitev slovenskega naroda Mariji
Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in z njim pod križev trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Resnično, resnično, povem vam:
»Kdor veruje vame, ima večno življenje.
Jaz sem kruh življenja.
Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli.
To je kruh, ki prihaja iz nebes,
da kdor od njega jé, ne umrje.
Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta.«

Jn 6,47-51

PRAZNIK TEDNA: Marijino vnebovzetje (15. avgust)
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.
Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Zakaj velike reči mi je storil On,
ki je mogočen in je njegovo ime sveto.
Lk 1,46-49

V Svetem pismu Nove zaveze, predvsem v evangelijih, ki poročajo o Jezusovem
življenju in nauku, se ne omenja Mariinega vnebovzetja, kakor se ne omenja tudi
toliko drugih stvari o Jezusu, njegovem nauku in delovanju, saj je evangelist Janez
zapisal na koncu svojega evangelija: »Jezus je storil še veliko drugega. Če bi vse to
popisali eno za drugim, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi bile napisane« (Jn 21,25). Veliko se je ohranilo v ustnem izročilu, ki je tudi del razodetja.
Že v prvih krščanskih stoletjih so nastali številni apokrifni spisi, podobni svetopisemskim, ki pa jih Cerkev ni sprejela v seznam knjig Svetega pisma (kanon), čeprav
so se iz roda v rod ohranjala kot ustno izročilo. Mnogi od njih poročajo tudi o Marijinem »prehodu« s tega sveta. Zatrjujejo, da Marija ni umrla, temveč je le »zaspala«.
Ti spisi, pričevanja cerkvenih očetov in mašni obrazec za 15. avgust, ko so že od 6.
stoletja dalje obhajali kot praznik spomin dneva, ko je Marija »zaspala« v Gospodu,
so spodbudili papeža Pija XII., da je na prošnjo škofov vsega sveta 1. novembra
1950 razglasil versko resnico, da je bila Marija z dušo in s telesom vzeta v nebesa.
Najstarejše cerkve na evropskih tleh, tudi pri nas, so posvečene prav Marijinemu
vnebovzetju ali Vnebovzeti.
Glede Marijinega vnebovzetja je naš priznani mariolog dr. Anton Strle zapisal: »O
dejstvu, da je bila preblažena Devica tudi s telesom vzeta v nebesa, nam Sveto pismo izrecno ne govori. Pove pa to, da je bila kar najtesneje povezana s svojim Sinom
in dejavno navzoča ob odločilnih trenutkih Jezusovega odrešeniškega delovanja …
Kakor je torej Kristus vstal od mrtvih in šel v nebesa, tako je morala preblažena
Devica biti poveličana tudi v svojem telesu.«
po: F. Bole, Ognjišče 08/11
Zahvaljujemo se ti, Gospod, ker si tudi nam pripravil vnebovzetje. S svojim vstajenjem si zagotovil naše vstajenje in nas iztrgal večni trohnobi. V svoji materi si se
sklonil k zemlji, da nas po Njej dvigneš v nebo, v nedosežno modrino med najčistejše angele. Zahvaljen za Vnebovzeto in za čudovito breztežnost, ki nas čaka s
sijem onstranske zarje.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh
Za interno uporabo izdala župnija Velenje - sv. Martin, Šmarška cesta 2, Velenje.
Tel.: 03/897-56-80, splet: svmartin.net; e-pošta: zupnija@svmartin.net. Odgovarja Janko Rezar, župnik.

