ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA  24. junij 2018  št. 30 / V
Božja beseda: 1. berilo: Iz 49,1-6; 2. berilo: Apd 13,22-26; evangelij: Lk 1,57-66.80

KAJ BO IZ TEGA OTROKA?
Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo rojstvo, podobno kot malo kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa,
Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim
je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in
pomeni 'Bog je milostljiv'. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil tudi
Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesija.
Pred očmi lahko imamo prizor oznanjenja rojstva Janeza Krstnika duhovniku
Zahariju v jeruzalemskem templju. Njegova žena Elizabeta, sorodnica Jezusove
matere Marije ('teta'), je vztrajno prosila Boga, da bi jima naklonil potomstvo, po
katerem bi bila deležna sreče mesijanskih časov. Ko je Elizabeta po uslišani
prošnji le rodila sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po očetu, toda Zaharija je
vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez je njegovo
ime.« Tedaj je spet mogel govoriti: začasna onemelost je bila kazen, ker ni veroval angelovemu
oznanilu. Sorodnike in sosede je ob vsem tem
obšel strah in spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, ko se že ob njegovem rojstvu dogajajo tako
nenavadne stvari. Janez je bil rojen za to, da pripravi pot Odrešeniku. To nalogo je izpolnil, ko je
Jezusa predstavil ob krstu v Jordanu.
»Kaj bo iz tega otroka?« se lahko vprašamo ob
rojstvu vsakega otroka. Vsak človek je po Božjih
načrtih enkraten in neponovljiv, vsakemu je določena posebna naloga, ki jo mora izpolniti prav on
in nihče drug. Na to pa ga morajo pripraviti predvsem njegovi starši, pa tudi drugi vzgojitelji.
revija.ognjisce.si
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PONEDELJEK
Viljem, opat
TOREK
Jožefmarija Escriva, ob 19.00
ustanovitelj Opus Dei
SREDA
ob 7.00
Ema Krška, kneginja
ČETRTEK
Irenej Lyonski, ob 19.00
škof, mučenec
ob 9.00
PETEK
ob 14.30
Peter in Pavel,
ob 19.00
apostola
SOBOTA
Bertrand, škof

NEDELJA
1.
7.

za žive in + župljane
v Škalah za + Slavka in starše Pocajt ter
Miklavžinove
in za + Janka, Valterja, Marto in Ivana (obl.)
Hudournika
ob 10.30 za + Jožefa in Ludvika Pušnika ter Pavlo Krejan
in za + Slavko in Maksa Blažiča, Ivanko, Jožeta in
Viktorja Martinška ter Jožico Begič
ob 19.00 za + Janeza Pajka
za + Štefana Ačko, 30. dan
ob 19.00
in za + Marijo Mihelič in stare starše

13. MED LETOM
Estera,
svetopisemska
žena

za + Štefana (obl.) in Pavlo Pahovnik
in za + Ivana Kumra (obl.) in sorodnike

za zdravje
in za + Ano Kramar
za + Alojza Prosenjaka, starše in sestro
in za + očeta Jurija Vrečiča (obl.) in nečaka
Maria Kereca
v Domu v dober namen
maša ob sklepu oratorija
za + Marjana in Franca Vrčkovnika
in za + starše Malovšek in sorodnike
nedeljska za + Janka Selana in sorodnike
ob 19.00
in za + Draga Pavška
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Alojza in Frančiško Sitar, obl.,
za + Stanislava Grudnika, 30. dan
in za + Ivana Pirnata, osmina
ob 9.45 v Plešivcu za + Vinka (obl.) in Ano Pečečnik,
za + Franca Dolerja, Kimove in Anico Oblak
in za + Branka, Marijo in Rudolfa Supovec
- lepa nedelja - procesija z Najsvetejšim
ob 10.30 za + Boža Marića, 30. dan, in Ano
ob 19.00 za + Štefko Sušec, 30. dan
in za + Rudija (obl.) in Ano Sevšek

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
POLETNI ORATORIJ za prijavljene otroke se začne v ponedeljek, 25. junija, z zbiranjem
ob 9.30 uri, sklep pa bo v petek, 29. junija, s sklepno sv. mašo ob 14.30 uri. K sklepni sv.
maši lepo vabljeni starši otrok in vsi župljani.
MAŠNIŠKO POSVEČENJE - Na praznik Petra in Pavla, 29. junija, bo ob 18. uri v celjski
stolnici v mašnika posvečen Matic Lesjak iz Župnije sv. Jurij ob Taboru. Vabljeni na slovesnost mašniškega posvečenja. Podprimo Matica in vse letošnje novomašnike z molitvijo
za svetost in stanovitnost.
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, 1. 7. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu
Velenje intervju z novomašnikom Maticem Lesjakom; pripravila ga bo Mojca Štruc. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Nebeški Oče, ti hočeš, da bi se izpolnili in prišli do svojega cilja pri tebi. Pri
tem nas ovirajo osebni in družbeni grehi. Janez Krstnik, katerega praznik rojstva danes obhajamo, nas uči ponižnega sprejemanja stvarnosti, da znamo
razločevati med videzom in resničnostjo, med napuhom in zdravim ponosom.
Bolj ko bo rasel prijateljski odnos s tvojim Sinom Jezusom, bolje bomo prepoznali vezi svoje grešnosti in se obrnili k tebi. Tako se bo postopoma tudi
skupnost navzela upanja, da se bomo lahko veselili drug drugega.
Molitev za domovino

Moj ODMEV na Božjo besedo
Odlomek govori, kako je Janez krstnik dobil ime. Po rojstvu so ga sosedje poimenovali Zaharija, vendar je njegova mati vztrajala pri imenu Janez. To sosedom ni bilo
prav, zato so za mnenje vprašali očeta. On je rekel, da mu je ime Janez in začel slaviti Boga. Sosede je skrbelo, kaj bo s tem otrokom, ker so vedeli, da je bila z njim
Gospodova roka.
Sergej Podpečan

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj so pomignili njegovemu očetu,
kako bi ga on hotel imenovati.
Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.«
In vsi so se začudili.
Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik
in je govoril ter hvalil Boga.
Strah je obšel vse njihove sosede
in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem.
Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili:
»Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila z njim.« Lk 1,62-66

AKTUALNO
OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Dragi bratje in sestre. Imeti svojo državo je velika naloga. Ni vsaka država takoj to, kar bi morala biti, da bi bila po
Božji volji in v blagor državljanov. Skupaj z državno neodvisnostjo smo se odločili za pravno, demokratično in socialno
družbo. Že tedaj smo slutili, da bo osamosvojitev enkratno
dejanje, prehod v svobodno družbo v polnem pomenu besede ali tako imenovana tranzicija pa bo zelo dolg proces. Kritično moramo biti pozorni na zaostanke pri uveljavljanju načela pravne države, kajti ta je prva podlaga demokracije. Vsebinske demokracije ni brez pluralizma in enakih možnosti na področju javnih glasil in šolstva ter brez socialne varnosti, svobodne podjetniške pobude ter razvite in od države neodvisne civilne družbe, v kateri ima
osrednjo vlogo družina. Danes smo še na poti do zaželene družbene ureditve. Vse naše najboljše
človeške moči in talente moramo združevati ter vključevati v razvojne priložnosti. Tako se bomo
uspešno soočali z gospodarskimi in kulturnimi izzivi in ne bomo porabljali naših moči v tekmi za
ohranjanje malih, skupinskih koristi. V teh kritičnih časih, ki jih doživlja človeštvo, se spomnimo, da
nosimo državljani usodo naše težko pridobljene države v svojih rokah. Kot svobodoljubni demokrati
moremo s svojim glasom dosledno uveljaviti demokratična načela, ki so zapisana v naši ustavi.
Ko torej z veselo hvaležnostjo in hkrati z zaskrbljenostjo obhajamo dan državnosti, želimo pozvati najprej k zdravemu ponosu, dostojanstvenemu domoljubju, k zaupanju in krščanskemu optimizmu ter visoki državljanski zavesti nas vseh, hkrati pa k večji državniški odgovornosti za skupno
dobro. Vse verne državljane vabimo k dejavni zavzetosti in k molitvi za domovino ter k delu za skupno dobro. Spodbujamo vas k večjemu veselju do življenja.
S svojo državo smo Slovenci uresničili tisočletne sanje našega naroda. Zato nase upravičeno
lahko gledamo kot na zmagovalce zgodovine. Izborili smo si svoje mesto v družbi pod svobodnim
soncem. Državo pa ne nazadnje sprejemamo tudi kot dar, ki smo ga dolžni predajati naprej, v skrbi
za vse, ki prihajajo za nami. Zato je naša država tudi naša neodtujljiva skupna odgovornost ter
osebna neodložljiva skrb vsakega državljana. Naša naloga je, da se kot aktivni državljani na volitvah
in v civilni družbi, v javnosti in v svojem lokalnem okolju dejavno zavzamemo za suvereno državnost
in demokratičnost, za svobodo, pravičnost in mir. iz zapisa slovenskih škofov ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije, 2016

Pokliči nas
Gospod Jezus, ki si poklical, kogar si hotel,
pokliči mnoge med nami na delo za Tebe,
na delo s Teboj.
Ti, ki si tiste, katere si poklical,
razsvetlil s svojo besedo in si jih podpiral v težavah,
razsvetli nas z darom vere vate.
In če pokličeš koga od nas, da ga popolnoma posvetiš zase,
naj tvoja ljubezen ogreva ta poklic od vsega začetka in stori, da raste in vztraja.

sv. Janez Pavel II.

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.

