7. VELIKONOČNA NEDELJA  13. maj 2018  št. 24 / V
Božja beseda: 1. berilo: Apd 2,1-11; 2. berilo: Gal 5,16-25; evangelij: Jn 15,26-27; 16,12-15

PRAVA NOVICA - RESNICA, KI OSVOBAJA

V Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v občestvu. Človeško bitje, podoba in sličnost Stvarnika, je sposobno izraziti ter podeliti resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako graditi spomin in razumevanje dogodkov. Toda človek, če hodi za svojo ošabno sebičnostjo, lahko popači tudi uporabo sposobnosti sporočanja. Pačenje resnice je značilen simptom
izkrivljenosti. Nasprotno pa po zvestobi Božji logiki postane sporočanje področje izražanja lastne odgovornosti v iskanju resnice ter v izgradnji dobrega. Danes smo v kontekstu vedno hitrejšega sporočanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu »lažnih
novic«, tako imenovanih »fake news«. To nas vabi k razmišljanju in k skupnemu prizadevanju preprečevanja širjenja lažnih novic ter ponovnem odkrivanju vrednosti novinarskega poklica ter osebni odgovornosti vsakega pri sporočanju resnice.
Dejstvo je, da nobena dezinformacija ni nenevarna, saj zaupanje v to, kar je lažno,
prinese nesrečne posledice. Tudi navidezno majhno izkrivljanje resnice ima lahko nevarne posledice. »Fake news« pogosto postanejo nalezljive, saj se zelo hitro razširijo
in jih je težko zajeziti, ne toliko zaradi logike podelitve, značilne za »družabna omrežja«, temveč zaradi njenega oprijema nenasitljivega poželenja, ki se z lahkoto prebudi v
človeškem bitju. Prav tako imajo tudi ekonomski in koristoljubni nameni za dezinformacijo svoje korenine v želji po oblasti; željo ukrasti svobodo srca. Sedaj je jasno, zakaj
vzgoja za resnico pomeni vzgojo za razločevanje, preverjanje in preudarjanje želja ter
nagnjenj, ki se gibljejo znotraj nas, da ne bi brez dobrega v sebi zagrizli v vsako skušnjavo.
Nenehna okužba z varljivo govorico zatemni notranjost
osebe. Kako se torej ubraniti? Najbolj korenito zdravilo za
virus lažnosti je ta, da se pustimo očistiti resnici. Človek
odkrije in ponovno odkrije resnico, ko jo v samem sebi
doživlja kot zvestobo in zanesljivost tistega, ki ga ljubi.
Samo to osvobaja človeka: »Resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,32).
papež Frančišek, Poslanica za 52. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja

MAŠNI NAMENI
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Ivanko Koren
7. VELIKONOČNA ob 10.30 za domovino
in za + starše, brata in Frančiško Dren
Fatimska
ob 19.00 za + Elizabeto Krnc, žive in + Krnčeve in Resnikove
Mati Božja
in za + Alojzijo Kotar, osmina
PONEDELJEK
ob 19.00 za rajne
Bonifacij,
ob 19.00 v Škalah za + Jožeta Jurko
mučenec
TOREK
ob 19.00 za + Zdravka (obl.) in Marijo Satler
Zofija,
in za + Toneta Tkavca in Tekavčeve
mučenka
ob 19.00 v Škalah za + Stanislava Glinška
SREDA
ob 19.00 za + Angelo in Franca Kovača
Janez Nepomuk,
in za + Pepco in Jožico Štravs ter Marijo Draksler
duhovnik, mučenec ob 19.00 v Škalah za zdravje in blagoslov v družini
ČETRTEK
ob 19.00 za + Andreja Zagerja, obl.
Jošt,
in za + Angelo Pavšek, obl.
puščavnik
ob 19.00 v Škalah za + Ivana Lipnika
PETEK
ob 9.00 v Domu za + Jožeta Lindnerja
Janez I.,
ob 19.00 za + starše, sestre, brata in nečaka Koželnik
papež, mučenec ob 19.00 v Škalah za + Julijano Zabovnik
SOBOTA
ob 19.00 nedeljska za + Eriko in Danija Žlofa ter botra Frica
Krispin,
Žlofa
redovnik
ob 19.00 v Škalah za + Eda Lipnika
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Antonijo, Antona in Andreja Tajnška
in v zahvalo za 55 let zakona Silva in Marije Pušnik
NEDELJA
ob 9.00 v Cirkovcah za + družino Ovčar
in za + Renato, Zlatka in sorodnike Jurko ter
BINKOŠTI
Jožico Šperl
Bernardin Sienski,
ob 10.30 slovesnost prvega sv. obhajila
duhovnik
- maša za prvoobhajance, njihove starše in družine
in za + Jožeta Karničnika
ob 19.00 za + Rafaela Hrovata, obletnica
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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: Robert Drev, katoličan, samski, bolničar - negovalec, rojen 1986; sin Zdravka in
Lilijane Atelšek Fatič, biva v Forštu, Župnija Ljubno ob Savinji;
• nevesta: Ksantija Tanjšek, katoličanka, samska, aranžerski tehnik, rojena 1994; hči Romana in Romane, roj. Zidarn, biva v Forštu, Župnija Ljubno ob Savinji.
Zakrament sv. zakona želita skleniti:
• ženin: Franc (Branko) Klinc, katoličan, samski, inž. elektronike, rojen 1980; sin Franca in
Karoline, roj. Podjavoršek, biva v Paki pri Velenju, Župnija Velenje - sv. Martin;
• nevesta: Petra Tovšak, katoličanka, samska, mag. ekon. in poslovnih ved, rojena 1985;
hči Mirka in Marijane, roj. Gavez, biva v Paki pri Velenju, Župnija Velenje - sv. Martin.
POLETNI ORATORIJ ZA OTROKE - V počitniških dneh pripravljamo oratorij za otroke z
naslovom »Eno je potrebno«, in sicer od ponedeljka, 25. junija, do petka, 29. junija 2018.
Program je namenjen osnovnošolskim otrokom. Otrokom bomo preko zgodbe, katehez, delavnic, pesmi in iger predstavili slovenskega misijonarja med Indijanci, škofa Friderika Ireneja Baraga. Vabimo vas, da zainteresirane otroke spodbudite, da izpolnjeno prijavnico oddajo v župnišču ali katehetu pri verouku čim prej, najkasneje do nedelje, 3. junija. Lahko tudi sodelujete pri izvedbi oratorija s pripravo kakšnega peciva (svojo pripravljenost sporočite). Prijavnice lahko dobite v zakristiji.
PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali
na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253 - za obnovo.
RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 20. 5. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje razmišljanje na temo Binkošti - praznik Svetega Duha; pripravila ga bo Jerica
Koren. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Moj ODMEV na Božjo besedo
Jezus nam zagotavlja, da nas bo varoval, kakor nas je, ko je bil še na zemlji. Očeta prosi,
naj nas obvaruje, da bi bili posvečeni v resnici. Kar je Jezus storil za nas, ko se je dal pribiti
na križ, da nas je odrešil vseh grehov in nas obvaroval hudega, je nepredstavljivo. Lahko
smo mu zelo hvaležni. Na to, kar je storil za nas, lahko odgovorimo z molitvijo in mislijo nanj;
in nikoli ne smemo zanemarjati njegovega daru - svete spovedi, kajti to nam je podarjeno.
David Podpečan

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu,
da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja.
Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil,
ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.
Ne prosim, da jih vzameš s sveta,
ampak da jih obvaruješ hudega.
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet,
in zanje se posvečujem,
da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Jn 17,13-15.18-19

AKTUALNO
Ob nedelji sredstev družbenega obveščanja vas vse vabim, da se v molitvi, navdihnjeni po
frančiškovski molitvi, obrnemo na poosebljeno Resnico, ki naj bo tista prva, ki jo kot »pravi
poslušalci« sprejemamo in neomadeževano posredujemo naprej.
Gospod, naredi nas za orodje svojega miru.
Pomagaj nam prepoznati vrivajoče se zlo v sporočanje, ki ne ustvarja občestva.
Daj nam sposobnost odstranjevati strup iz naših sodb.
Pomagaj nam govoriti o drugih kot o bratih in sestrah.
Ti si zvest in vreden zaupanja.
Stori, da bodo naše besede za svet semena dobrega;
stori, da bomo tam, kjer je hrup, uresničevali poslušanje;
stori, da bomo tam, kjer je zmeda, navdihovali soglasje;
stori, da bomo tja, kjer je dvoumnost, prinašali jasnost;
stori, da bomo tja, kjer je izključevanje, prinašali podeljevanje;
stori, da bomo tam, kjer je senzacionalnost, uporabljali treznost;
stori, da bomo tam, kjer je površinskost, postavljali resnična vprašanja;
stori, da bomo tam, kjer so predsodki, prebujali zaupanje;
stori, da bomo tja, kjer je napadalnost, prinašali spoštovanje;
stori, da bomo tja, kjer je zlaganost, prinašali resnico. Amen.
Vatikan, 24. januarja 2018, na god sv. Frančiška Saleškega; iz Poslanice svetega očeta Frančiška za 52. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja

Vsak kristjan, navaden ali tak »z naslovom« (duhovnik, redovnik, škof …), kot
posameznik ali kot družina ali skupina, bi moral čutiti, da sta nujni dve nalogi, da bi
nedelja postala spet to, kar je Jezus od nas želel.
1. Ponovno odkriti Gospodov dan kot predokus in znamenje neminljive nedelje, kot dan zastonjskosti in lepote. Za danes. Brez objokovanja nedelj v prejšnjih časih, ki se ne bodo
nikoli več vrnile. Pač pa za ta naš danes, v katerem smo poklicani, da živimo in
oznanjamo vero v vstalega Gospoda.
2. Ponovno odkriti mašo kot srečanje bratov in sester med seboj in vstalim Gospodom, da bi
prejeli v dar Besedo, hrano in pijačo nebes in nove zemlje, kot moč, da bomo lahko v tem svetu,
ne da bi bili od tega sveta, z nogami trdno na tleh, a s pogledom in srcem kvišku, zaposleni z
zagotavljanjem potrebnega za življenje, a ne tako prezaposleni, da bi nas to oviralo in ne bi
imeli prostora za tisto, kar nas čaka in je zastonj.
Kako priti do teh odkritij? S čakanjem na tiste dokumente in predpise »od zgoraj«? Ne. Z
različnimi, vedno novimi poizkusi, s primerjavo izkušenj in poizkusov posameznikov, družin,
župnij … Dejstvo je, da je edina možnost, da se vsak posamezni kristjan, vsaka družina, vsaka
skupnost pozvana k temu, da bi znova znali z veseljem in na zdrav način sprejemati tretjo zapoved: Posvečuj Gospodov dan! Stvar nikakor ni lahka in je ne moremo rešiti z retoričnimi spodbudami ali s kritikami današnje družbe, saj je med današnjim časom in prejšnjimi časi pravi prepad. Vendar obstaja pot; da se! … Sanje? Seveda. Toda – ali smo lahko verujoči, ne da bi sanjali o uspehu, izpolnitvi?
T. Lasconi, 10 … iz ljubezni
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.

