10. NEDELJA MED LETOM  10. junij 2018  št. 28 / V
Božja beseda: 1. berilo: 1 Mz 3,9-15; 2. berilo: 2 Kor 4,13 - 5,1; evangelij: Mr 3,20-35

IZGOVORI
Prva dva človeka krivdo za greh prelagata na druge. Adam malodane kar na Boga:
Žena, ki si mi jo dal, me je zapeljala; (češ, zakaj si mi jo pa dal?). Žena podobno: Saj si
ti ustvaril kačo? Ko so po vojni v Nürnbergu sodili nacističnim zločincem, so se nekateri
izgovarjali, da za zločine niso vedeli, drugi, da so izpolnjevali le povelja višjih. Takih
Nürnbergov je na svetu bilo in jih bo.
Ker človek nima popolnega spoznanja in ni popolnoma svoboden, teže njegove
krivde ni mogoče izmeriti. O krivdi sami pa ni dvoma. Tudi če bi Evo zapeljevalo deset
kač, bi mogla biti na vse gluha; če bi Adamu sto žena ponujalo jabolko, bi mogel reči:
Ne, hvala!
Pripoved o njunem spoznanju, da sta naga, nas utegne navesti na sklepanje, da
sta se pregrešila s spolnostjo. Ker pa vemo, da ju je Bog takoj po stvarjenju blagoslovil
in jima naročil, naj se plodita in množita ter napolnite zemljo, je moral biti njun greh drugačen. Zaradi telesne nagote se jima pred Bogom ni bilo potrebno sramovati in skrivati, saj ju je on taka ustvaril in sta kdo ve kako dolgo takšna pred njim živela. Njuna nagota je bila v spoznanju, da sta bila Bogu nepokorna in hlepela postati njemu enaka.
Kača naj bi se za kazen plazila po zemlji in jo jedla. Toda kača se je po zemlji plazila že prej, saj je bila tako ustvarjena. Pomen pripovedi je, da se greh plazi po tleh, da
nima visokih ciljev, da ni sposoben težiti kvišku in da tega tudi noče. Nepriznanje Boga
je obenem nepriznanje Duha, trditev, da obstaja samo materija. Če ni duha, je vse samo snov in zemlja. Kdor se zadovolji s samo zemljo, se po njej plazi in jo je. Drugo mu
ne preostane.
»Sovraštvo bom naredil med teboj in
ženo«. S tem sovraštvom se na svoj način
srečujemo vsi, ko vse življenje čutimo v
sebi napetost med resnico in lažjo, ljubeznijo in sovraštvom ter sploh med dobrim in
hudim. Priteguje nas oboje, odločati pa
moramo sami. Prav to pa je za nas priložnost, da rastemo v dobrem. Beseda da besedo

MAŠNI NAMENI
ob 7.30
ob 9.00

NEDELJA
10.
6.

10. MED LETOM
Bogumil Poljski,
škof

za žive in + župljane
v Škalah za + Valterja (obl.) in Janka Hudournika,
za + Martina Arliča (obl.), Špehove in Arličeve,
in za + Stanislava Grudnika, osmina
ob 10.30 za + Franca Slatineka, Marjana Grosa ter
Mihaela in Terezijo Korošec
ob 10.30 v Šenbricu za + Jožefo Jelen
- lepa nedelja - po maši procesija z Najsvetejšim

11.
PONEDELJEK
6. Barnaba, apostol
12.
TOREK
6. Adelajda, redovnica
SREDA
13.
Anton Padovanski,
6.
redovnik, c. učitelj
ČETRTEK
14.
Valerij in Rufin,
6.
mučenca
PETEK
15.
Vid,
6.
mučenec
16.
6.

SOBOTA
Tihon,
škof

NEDELJA
17.
6.

11. MED LETOM
Rajner,
samotar

ob 19.00 za + Alojzijo Kotar
za + Jožeta in Cecilijo Arlič
ob 19.00
in za + Maksa Videmška
za + Slatinske, starše Trunkl in brata
ob 19.00
in za + Oskarja Miklavžina

ob 7.00

za blagoslov v družini
in za + Marijo Zabukovnik

ob 19.00

za + Antona Esa in sorodnike
in za + Jožeta Karničnika

ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00 po namenu
in v zahvalo in priprošnjo za zdravje v družini
ob 13.00 v Cirkovcah za srečen zakon Aleša Obreza in
Monike Borovnik ter za + Draga Borovnika
ob 14.00 poroka Janeza Jezernika in Slavice Ilinčić
ob 19.00 nedeljska za + Ivana in Antona Štusaja
in za + Marjana in Antona Sevška ter starše Kramljak
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Eda Lipnika, obletnica,
za + Slavo in Jožeta Lipnika
in za + Staneta Severja (obl.) ter Ivana in Silvo
Petre
ob 9.00 v Cirkovcah za + Franca in Pavlo Novinšek ter sor.
ob 10.30 za blagoslov družin
ob 19.00 za + starše Alojzijo (obl.) in Franca Vetriha ter
polbrata Štefana Ovčarja

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
ROMANJE VELENJSKIH ŽUPNIJ - V soboto, 23. junija, vabljeni na romanje velenjskih župnij; osrednji cilj bo rojstni kraj škofa Friderika Ireneja Barage, saj letos obhajamo 150-letnico
njegove smrti, ustavili se bomo tudi na Zaplazu. Prijave zbiramo v zakristiji do zasedbe prostih mest. Prispevek za prevoz je 15 € (za hrano poskrbi vsak sam) - poravnate ob prijavi.
ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE - V soboto, 16. 6., vabljeni na romanje bolnikov na
Brezje. Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz Šentilja pri Velenju. Prijavite se lahko pri šentiljskem
župniku, g. Andreju Mazeju (031/209-009).
BLAGOSLOV MOTORJEV IN MOTORISTOV - V nedeljo, 17. 6., bo ob 12.15 v Cirkovcah
blagoslov motorjev in motoristov ob 7. srečanju motoristov. Vabljeni!
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, 17. 6. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje razmišljanje na temo Počitnice trkajo na vrata (čas oratorijev in duhovnih
vaj); pripravila ga bo Zorica Špital. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Moj ODMEV na Božjo besedo
Če ti kdo od prijateljev reče: "Preberi ta evangelij, ker je res dober," bi se verjetno vprašal, zakaj mi je prijatelj predlagal ta evangelij. Vendar bi ga, če ne drugače, prebral samo
zaradi radovednosti, zakaj ga je prijatelj predlagal in zakaj je njemu ravno ta odlomek tako
všeč. Odlomek današnje nedelje mi je zanimiv in me nagovarja. Ko je Jezus prišel v hišo, se
je tam zbrala množica, ki niti jesti ni mogla. Njegovi so ga odpeljali, ker so trdili, da ni pri pameti. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, pa so govorili: "Belcebub ga je obsedel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove". Potem jim je Jezus v prispodobah razložil, da ne
more satan izganjati satana, ker tudi družina, ki je sprta, ne funkcionira. Torej če se satan
upre sam sebi, se razdvoji, ne more obstati in je konec z njim. In navede še več podobnih
primerov. Jezus pove tudi, da bodo ljudem odpuščeni vsi grehi, razen, če bodo preklinjali
Svetega Duha. Ko so do te hiše prišli njegovi bratje, sestre in njegova mati, jih je zatajil in jim
pokazal po hiši ter dejal: "To so moje sestre in bratje in mati."
Maj Rednjak

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje.
Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali.
Okrog njega je sedela množica in so mu rekli:
»Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre
so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?«
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel:
»Glejte, to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo,
ta je moj brat, sestra in mati.«
Mr 3,31-35

AKTUALNO
Izvirni greh - Kakšno zvezo imamo z Adamovim in Evinim izvirnim grehom?
Tako nam pravi Youcat – Katekizem: Greh v pravem pomenu je krivda, za katero osebno
odgovarjamo. Beseda izvirni greh zato ne pomeni osebnega greha, ampak usodno stanje
človeštva, v katero je vrojen posameznik, še preden po svobodni odločitvi greši sam. Pri
izvirnem grehu, pravi Benedikt XVI., moramo razumeti … »da vsi nosimo v sebi kapljico strupa, tistega načina mišljenja, ki je ponazorjeno v podobah prve Mojzesove knjige … Človek
ne zaupa Bogu. Zapeljan z besedami kače sumi, da je … Bog tekmec, ki omejuje našo svobodo, in da bomo v polnem pomenu ljudje šele tedaj, ko Boga odrinemo na stranski tir …
Človek svojega obstoja in polnosti svojega življenja noče sprejeti od Boga … Ko to dela,
zaupa laži namesto resnici in tako s svojim življenjem strmoglavi v prazno, v smrt.« (Benedikt
XVI.)

Dunajski kardinal Schönborn je v neki katehezi pripovedoval, da mu je neki inženir dobro
pojasnil, za kaj gre pri izvirnem ali podedovanem grehu. Kardinal pravi:
»Neki inženir (dober inženir) mi je nekoč navedel najlepšo opredelitev izvirnega greha, ki
sem jo dotlej slišal. To je čisto preprosta in prijetna opredelitev. Kot tehnik iz svoje izkušnje ve,
da za vsako napravo potrebujemo navodilo za uporabo. Če ne upoštevam navodila za uporabo, ne smem dolžiti konstruktorja, da naprava ne deluje. Ta inženir je rekel, da je izvirni ali
podedovani greh naših prastaršev zavrnitev navodila za uporabo. Bog nam je dal človeško
naravo, smo ustvarjena bitja. V naši ustvarjeni naravi je tako rekoč vpisano pravilno navodilo
za uporabo, ki nam ga je Bog dal. Če se uporabljamo drugače, ne smemo obtoževati Boga, da
ne deluje. Izvirni greh je zavračanje naše ustvarjenosti. Hočemo biti kakor Bog, a brez Boga.
Življenja ne sprejemamo od Boga, ampak ga hočemo sami oblikovati.
Youcat – Birma
GREH
Padel sem, Gospod, že spet sem padel. Ne morem več, nikoli ne bom prišel do konca, sram me
je samega sebe, ne upam si te pogledati. In vendar sem se boril, Gospod, kajti zavedal sem se, da
si blizu mene, da se skrbno sklanjaš nad menoj.
Toda kot vihar je privršala skušnjava in obrnil sem glavo in izstopil sem iz vrste, ti pa si ostal, tih
in žalosten, kakor zaničevan zaročenec, ki vidi, kako se njegova ljubljena oddaljuje v objemu nasprotnika.
Ko je veter utihnil, ko je nenadoma prenehal, kot je prišel, ko je ugasnil blisk, ki je bil tako veselo
razsvetlil temo, sem se v hipu spet znašel sam, osramočen, ostuden, s svojim grehom v rokah.
Ta greh sem izbral kot kupec izbere svoje blago, ta greh sem plačal in ne morem ga dati nazaj,
ker je prodajalec izginil; ta greh brez vonja, brez okusa, ki uničuje srce, nekoristen predmet, ki bi ga
rad vrgel proč; ta greh, ki sem ga hotel, pa ga zdaj nočem več, ta greh, ki sem si ga predstavljal, ki
sem ga iskal, ga zakoličil, ga ljubkoval dolgo časa, ta greh, ki sem ga končno dosegel in se hladno
ločil od tebe, Gospod.
Vrgel sem se pred njim na trebuh in po njem stegoval svoje roke, svoje pesti, svoje prste, svoj
pogled in svoje srce … Moj je na koži, stopil je vame, pretaka se po mojih žilah, zasedel je moje
srce, splazil se je povsod … Pomagaj mi, Gospod, da se ga znebim …, da ponovno vstanem.
M. Quist, Molitve

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.

