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Božja beseda: 1. berilo: Ezk 2,2-5; 2. berilo: 2 Kor 12,7-10; evangelij: Mr 6,1-6

NAUK, KI NI OD LJUDI
Znana je trditev nekaterih raziskovalcev starih verstev, da so si narodi ustvarjali
božanstva, kakršna so jim ustrezala. Če ta trditev velja za katero od drugih verstev,
nikakor ne velja za krščanstvo in njegovega ustanovitelja. Resda izpovedujemo, da
je Jezus pravi človek – česar nobena religija ne trdi o svojem božanstvu – toda Jezus se obenem dviga nad ljudi in presega človeška merila.
Izšel je iz Nazareta in bi po mnenju someščanov moral biti takšen, kakršnega so
hoteli. Ker je bil drugačen, samosvoj in neuklonljiv, so se nad njim spotikali. Celo v
prepad so ga hoteli pahniti. Nad njim so se spotikali tudi voditelji v Jeruzalemu. Ni bil
in ni hotel postati ukrojen po njihovem modelu; imel je svoje poglede, ki se niso skladali z njihovimi; učil je nauk, ki je bil zanje nesprejemljiv. Posledica: obsodba, križanje in grob.
Rim si je podredil božanstva vseh dežel, ki jih je osvojil. Da bi se jim prikupil, jim
je zgradil mogočen tempelj – panteon. Jezus se ni dal podkupiti in se Rimu ni uklonil.
Rajši je dopustil, da so njegove pripadnike metali v ječe, kovali na galeje, pošiljali v
izgnanstvo, obsojali na vsakovrstno umiranje. Vse pa se je končalo tako, da se je
Rim uklonil Jezusu.
Jezusa so si hoteli podrediti stanovi v srednjem veku. Nobenemu se ni uklonil,
vsem je bil s svojim naukom neprestani opomin. Vladarjem: kdor je največji, naj bo
vsem strežnik; fevdalcem: gorje vsem, ki delate krivico; meščanom: ne zbirajte si
zakladov, ki jih razjedajo molji; vojščakom:
spravi meč na njegovo mesto; cerkvenim
knezom: ne pomaga govoriti Gospod, Gospod, če je srce daleč od mene …
Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo, da ima človek neomejeno svobodo in
da sme vse, kar zmore. Ker jim Jezus to
svobodo oporeka, se gredo ateiste. Naj. A
naj tudi vedo, da se on ne da krojiti nikogaršnji samovolji. On namreč ni od ljudi!
Beseda da besedo

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
8.
7.

14. MED LETOM
Kilijan,
škof, mučenec

PONEDELJEK
9.
Avguštin Zhao Rong
7.
in drugi kit. mučenci
TOREK
10.
Amalija,
7.
redovnica
SREDA
11.
Benedikt, opat,
7.
zavetnik Evrope
ČETRTEK
12.
Mohor in Fortunat,
7.
mučenca
PETEK
13.
Henrik II.,
7.
cesar
SOBOTA
14.
Kamil,
7.
redovni ustanovitelj

NEDELJA
15.
7.

15. MED LETOM

Bonaventura,
škof,
cerkveni učitelj

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Valterja Hudournika, starše
Vodišek in za zdravje
in za + Marijo in Ivana (obl.) Spitala
ob 10.30 za + Franca, Amalijo in Hildo Špeh ter Marijo Šrot
in za + Milenka Namlića, 40. dan
ob 19.00 za + Viktorja Krajnca
ob 19.00

za + Milana Jendroka
in za + Virbnikove

ob 19.00

za + Ivana Pirnata
in za + Bogdana Višnarja

ob 7.00

za + starše Zebec in Škrinjar
in za + Ano Kramar

ob 19.00

za + Julijano Zabovnik
in za + Eda Pirnata

ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00 za + Vero Drev, osmina
in za + Ano Sevšek
ob 19.00

nedeljska za + Stanislava Oprešnika ter Marjana,
Ferdinanda in Frančiško (obl.) Stropnik

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Petra Kajzerja (obl.), starše
Rudolfa in Angelo Skarlovnik ter brata Gredkota
in za + starše Karla in Karolino Videmšek
ob 9.00 v Cirkovcah za + Franca in Cilko Britovšek ter
Frančiško Sobočan
ob 10.30 za + Jožeta Rihtarja, obletnica
ob 19.00 za + Marjana Jozanovića

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
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, 15. 7. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o oratoriju v Velenju pri Sv. Martinu; pripravili ga bodo animatorji.
Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

YOUCAT – katekizem za mlade: Kaj pomeni znamenje križa?
Z znamenjem križa se postavimo pod varstvo troedinega Boga. (KKC 2157, 2166)
Na začetku dneva, na začetku molitve pa tudi na začetku pomembnih dejavnosti se
kristjan postavi pod znamenje križa in svoj posel začenja »v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha«. Poimensko klicanje troedinega Boga, s katerim smo obdani z vseh
strani, posvečuje stvari, ki jih nameravamo opraviti; podarja nam blagoslov in nas
krepi v težavah in preizkušnjah.
Današnji evangelij nam govori o tem, kako nezaupljivi so bili do Jezusa njegovi rojaki, ko je
prišel z učenci v svoj kraj. Čudili so se, od kod Jezusu takšna modrost. Spotikali so se nad
njegovimi čudeži. Tudi sami smo pogosto nezaupljivi, dvomimo v Božjo navzočnost in v
dobroto ljudi okoli sebe. Te svoje dvome moramo zaupati nebeškemu Očetu. Naša iskrena
molitev je priložnost, da ga prosimo, naj poglobi našo vero in nas obvaruje dvomov v dobroto ljudi ter ga prosimo za njegovo navzočnost med nami.
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

Moj ODMEV na Božjo besedo
Evangelij nas želi opomniti na to, da moramo širiti svoje znanje, oznanjati vero in
pomagati vsem ljudem okoli nas, tako kot je to počel Jezus. A najtežje nam bo to
storiti med svojimi najbližjimi. Od njih bomo deležni najtežjih kritik. Pa vendar moramo vztrajati, jih sprejemati in jim odpreti svoje srce. Jih poskušati obrniti na pravo pot
vere in upanja, četudi ne bomo vedno vedeli, od kod njihova nevera.
Jolanda Perger

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba,
Jozéja, Juda in Simona?
Mar njegove sestre niso tu, pri nas?«
In spotikali so se nad njim.
Jezus pa jim je govoril:
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju,
pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.«
In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela,
samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil.
In čudil se je njihovi neveri.
Mr 6,3-6

AKTUALNO
SV. BENEDIKT, 11. julij
Svetega Benedikta, začetnika zahodnega meništva, je papež bl. Pavel VI. 24. oktobra
1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope. Redovna pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt
in jih imenujejo “evangelij, presajen v resnično življenje”, je mogoče povzeti v treh besedah:
“Ora et labora!” (Moli in delaj). Skladno povezovanje dela in molitve je ideal krščanskega
prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje Božje volje.
Benedikt se je rodil v plemeniti družini v Nursiji, to je današnje mestece Norcia v Umbriji,
in sicer okoli leta 480. O njegovi družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico Sholastiko, ki
je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga posnemala tudi v svetništvu (njen god obhajamo 10. februarja). Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se izpopolnil v pravnih vedah,
a je to kmalu opustil in nekaj časa živel kot puščavnik. Nato je okrog sebe zbral take, ki so
se bili pripravljeni ravnati po njegovih pravilih. Čez nekaj časa je izbral najboljše menihe iz
dvanajstih samostanov in se napotil proti jugu. Na griču pri mestu Cassino v bližini Neaplja je
zrastel znameniti samostan Montecassino, ki velja za matično hišo benediktinskega reda in v
nekem smislu vseh samostanov na krščanskem Zahodu. Skupnost na Montecassinu je vodil
vse do svoje smrti, najbrž leta 547.

Umiri tempo
Če za kaj prosimo, pogosto slišimo: »Ni časa.«
Ljudje se ne morejo več izkopati iz svojega divjega tempa, nemira, divjanja – tudi na dopustu ne.
Turistični uradi nas kot ovce ženejo v počitniške raje. Tudi iz dopusta in počitka so napravili industrijo.
Moraš sem in tja, pri vsem moraš sodelovati, vse videti, vse moraš doživeti, povsod biti …
Za prosti čas ponujajo toliko stvari, pri katerih preprosto moraš biti zraven, ker to vsi delajo.
Sicer postaneš posebnež in izjema. Moraš sodelovati. Enakovreden z vsemi.
Svoj prosti čas moraš dobro organizirati.
Zato ti predlagam: Pa kdaj ne delaj ničesar! Ali pa stori kaj, česar ti ni treba – a te to veseli.
Življenje – posebej še dopust – ni tekoči trak, ki nam predpisuje, kaj moramo delati …
Umiri tempo svojega življenja, izstopi, poišči tišino.
V tišini boš našel čudovite prijatelje življenja, ki so se človeku v hrupu in stresu izgubili.
V globoki tišini se najbolj približamo temeljem ljubezni do bližnjega.
In brez velikih želja (p)ostajamo srečni.
Phil Bosmans, Živi vsak dan
Bila sem na plaži in večer se je spuščal. Obdajala me je tišina, dišeče
borovo drevo me je varovalo s svojimi vejami. Nenadoma sem
slišala frfotanje kril: ptiček je sedel na mojo roko. Sončni žarek
zahajajočega sonca je poplesaval po morju. Občutila sem veselje
in tudi v teh počitniških dneh, spoznala tvojo navzočnost, Oče nebes in
zemlje. Da, nebesa so tvoj prestol – in vendar ti tudi naš svet ni tuj, ker je
tvoje stvarjenje. Hvala ti, Oče nebes in zemlje, da nam omogočaš občudovati naš svet ter ga
nenehno blagoslavljaš in tako nam tvojega blagoslova nikoli ne manjka.
Pridi, otrok moj
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.

