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Božja beseda: 1. berilo: Prg 9,1-6; 2. berilo: Ef 5,15-20; evangelij: Jn 6,51-58

OD ČESA ŽIVIMO?
Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v
meni in jaz v njem … Tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni« (Jn 6,56,57).
Kdor uživa Kristusa, bo živel po Njem, kar pa pomeni živeti po njegovi darujoči in žrtvujoči se ljubezni. Mati Terezija je odnos med zakramentom sv. Rešnjega telesa in življenjem, zlasti do dejavne ljubezni, strnila v besede: »V evharistiji (obhajilu) prejemam
duhovno hrano, ki me krepi pri vsem delu. Brez nje ne bi mogla preživeti niti enega
dneva v življenju.«
Nehote te besede svetnice našega časa primerjam z življenjem številnih kristjanov.
So krščeni, a ne živijo iz kruha življenja. Kako zlahka ljudje opuščajo mašo že samo v
počitniških mesecih … Blažena je rekla, da bi brez obhajila ne mogla zdržati niti en
dan, ker ne bi zmogla ljubiti in se darovati za sočloveka. Jezus pri isti večerji umije
učencem noge (služenje) in kruh spremeni v svoje telo (evharistija). Od tedaj postaneta ti dve resničnosti nerazdružljivi. Lahko se vprašamo, če kriza odnosov v sodobni
družbi ni posledica tega, da ljudje ne živijo več iz evharistije. Kje naj družinski člani
dobivajo moč za medsebojno ljubezen, če ne pri Jezusu? Misel matere Terezije bi lahko nadaljevali: »Pogosteje kot prejemaš Boga v obhajilu, bolj nesebično lahko ljubiš
človeka.«
Varovati pa se je treba »mehanskega«, »avtomatskega« prejemanja obhajila.
Kakor nas Kristus vabi, naj ga prejemamo in živimo iz njega, se moramo mi varovati,
da bi ga nepripravljeni in nevredno prejemali. Če ne verujemo res globoko, da v obhajilu prejemamo njega, ne bomo mogli živeti po njem. Le iz česa živi človek, ki že nekaj
trenutkov po maši dela, kar je v nasprotju s
Kristusovo ljubeznijo? Zgodi se, da ljudi po
ves mesec ni pri maši, pa gredo kar mirno k
obhajilu. Ne hodijo k zakramentu sprave, skregani so med seboj in ne odpuščajo, pa vseeno prejemajo Kristusovo telo. Bodo mogli s
takim načinom prejemanja Gospodovega telesa živeti po Njem in iz Njega?
Božo Rustja

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
16. 20. MED LETOM
8.
Rok,
romar, spokornik
PONEDELJEK
17.
Evzebij,
8.
papež, mučenec
TOREK
18.
Helena,
8.
cesarica
SREDA
19.
Janez Eudes,
8.
duhovnik
ČETRTEK
20.
Bernard, opat,
8.
cerkveni učitelj
PETEK
21.
Pij X.,
8.
papež
SOBOTA
22.
Devica Marija
8.
Kraljica

NEDELJA
23.
8.

21. MED LETOM
dan spomina na
žrtve vseh totalitarnih režimov

ob 7.30
ob 9.00

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
ob 7.00 za + s. Matejo Rezar, obletnica
ob 19.00 za zdravje
ob 19.00 za + Darinko Pogorevc, obletnica
ob 7.00

za + Antona Pavliča in starše Ferlan

ob 19.00

za + Martino Antolič, obletnica
in za + Friderika Srebotnika

ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00 za + Klančnikove in Pustatičnikove
in za + Jožefa Rihtarja, 30. dan
nedeljska za + Jelenove, dva Alojza, Antonijo
ob 19.00 in Marijo (obletnica)
in za + Ivanko Zajc
ob 7.30

za župljane

ob 9.00

v Škalah za + Ločanove
in za + Marijo Šumah, obletnica

ob 10.30 za + Bernarda Bračiča, obletnica, in starše
in za + Štefana Pahovnika, 30. dan
ob 19.00 za + Vilija Trunkla, obletnica
in za + Ido Irnar (obletnica) in starše Selan

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
OKLIC - Zakrament sv. zakona želita skleniti:
 ženin: Borut Justin, katoličan, samski, rojen 1978; sin Milana in Romane,
roj. Dobnik, biva na Stanetovi ulici, župnija Velenje - sv. Martin;
 nevesta: Meri (Majda) Verbnjak, katoličanka, samska, rojena 1980; hči
Radivoja in Bernarde, roj. Golavšek, biva Cesta v gaj, župnija Polzela.
MOLITVENO SREČANJE ZA DUHOVNE POKLICE - Danes, 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.
OBNOVA ŽUPNIŠČA - Darove za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR
(Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253 - za obnovo).

Božji kruh potrebujemo, da bi premagali težave in
izčrpanost vsakodnevnega potovanja. Nedelja, Gospodov dan, je najboljša priložnost, da črpamo moč iz njega, Gospoda življenja. Nedeljska zapoved torej ni od zunaj naložena obveznost, ni breme na naših ramenih. Nasprotno,
sodelovati pri nedeljski maši, hraniti se z evharističnim kruhom, doživeti občestvo bratov in sestra v
Kristusu je za kristjana potreba, veselje; tako lahko
kristjan najde potrebno moč za pot, ki jo moramo prehoditi vsak teden.
Benedikt XVI.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je rekel:
»Resnično, resnično, povem vam:
Če ne boste jedli mesa Sina človekovega
In pili njegove krvi, ne boste imeli v sebi življenja.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ima večno življenje
in jaz ga bom poslednji dan obudil.
Zakaj moje meso je resnična jed
in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ostane v meni in jaz v njem.«
Jn 6,53-56

SVETNIK TEDNA: Pij X., papež (21. avgust)
Giuseppe Sarto (kasneje papež Pij X.) se je rodil 2. junija 1835 v italijanskem kraju Riese, v kmečki družini. Ko je bil star triindvajset let, je prejel mašniško posvečenje. Predno je leta 1875 postal kanonik v Trevisu, je sedemnajst
let deloval v različnih krajih kot kaplan in župnik. Leta 1884 je prejel škofovsko
posvečenje in postal škof v Mantovi, leta 1893 pa patriarh v Benetkah. Za
papeža je bil imenovan 4. avgusta 1903. Njegovo geslo je bilo "Vse obnoviti v
Kristusu." Obnovil je gregorijanski koral, misal, liturgični koledar in brevir, pospeševal pa je tudi poglobljeno čaščenje Matere Božje in skrbel za boljše izobraževanje duhovnikov. Papež Pij X. je bil mnenja, da mora papež skrbeti tudi
za politične zadeve in da morata Cerkev in država tesno sodelovati.
Umrl je 20. avgusta 1914 v Rimu. Pokopali so ga pod stranskim oltarjem v
baziliki sv. Petra. Za svetnika ga je razglasil njegov naslednik Pij XII. 29. marca 1954. Na upodobitvah je prikazan v škofovskih, kardinalskih ali papeških
oblačilih.
vir: druzina.si
Nekaj misli iz njegovega življenja: »Sem nezmožen in nevreden. Pozabite
me!« (kardinalskemu zboru ob volitvah za papeža)
»Za kaplana so mi poslali mladega duhovnika, da ga pripravim na službo
župnika… Toda ta duhovnik ima toliko dragocenih lastnosti, da se lahko jaz
od njega veliko naučim.« (njegov prvi župnik v pismu prijatelju)
»Ti ne bi nosil škofovskega prstana, če jaz ne bi prej nosila svojega poročnega!« (mati Marjeta)
»Trpim za vse tiste, ki umirajo na bojiščih. Trpim za njihove duše. Trpim za
njihove družine. O, ta vojna. Čutim, da bo to moja smrt. Moji ubogi sinovi! Rad
bi žrtvoval svoje revno življenje, da bi preprečil bolečine toliko ljudem.« (ob
izbruhu prve svetovne vojne)
»Naj besni nevihta in naj bo temno nebo – zaradi tega ni treba, da smo
obupani. Če zaupamo, in morali bi, v Marijo, bomo v njej prepoznali nadvse
usmiljeno Devico, ki je 'z deviško nogo zdrobila kači glavo.'«
»Sveta evharistija je najkrajša in najbolj varna pot do nebes.« - »Nikogar, ki
je v stanju milosti in se s pravo mislijo bliža sveti mizi, ne odvračajte od
nje.« (o pogostem prejemanju evharistije)
»Reven sem se rodil, revno sem živel, reven hočem umreti.« (začetek njegove oporoke)
vir: semenisce.si
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.

