23. NEDELJA MED LETOM  9. september 2018  št. 41 / V
Božja beseda: 1. berilo: Iz 35,4-7a; 2. berilo: Jak 2,1-5; evangelij: Mr 7,31-37

POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI
Poslušati in se spreobrniti. Govoriš, nekdo te posluša in tvoje besede spremenijo
njegovo življenje in celo vero. Besede imajo veliko moč. Lahko dajejo življenje, lahko
pa tudi jemljejo življenje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa tudi jemljejo vero. Za vsakim glasom stoji oseba, njen značaj, izobrazba, kultura in duhovna širina. Glas razodeva človeka. Glas ne more skriti veselja ali pa žalosti in bolečine. Glas govori o trenutnem stanju človeka.
Včasih se sprašujem, kakšen glas je imel Jezus? Moral je imeti lep glas. Ljudje so
ga radi poslušali. Jezusova govorica je bila premišljena, izdelana in lepo podana. Ni
uporabljal besednih mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih besed, je zanje uporabil tudi krepke izraze. Jezus z njimi ni govoril diplomatsko.
Govoril je iskreno, brez olepšav. Farizeji so Jezusa slišali, niso pa ga poslušali. Zakrknjenost njihovega srca jim je to preprečevala.
Danes smo brali in poslušali, kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko govoril.
»Efeta ali odpri se«, pomeni, da brez Jezusa ne moremo pravilno poslušati Božje besede (prim. Mr 7, 34). Samo Jezus lahko odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto.
Samo Jezus nam lahko pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in iz
poslušanja Božje besede. Brez Jezusa tudi ne moremo naprej govoriti pravilno. Če pa
nepravilno govorimo, je bolje, da sploh ne govorimo, ker nimamo kaj povedati, kar bi
bilo dobro za poslušanje.
Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki so bili priča
ozdravitvi gluhega, da bi o tem naprej govorili? Zato ker
je vedel, da bodo iz vsega tega delali populistični dogodek. Kljub Jezusovi prepovedi so ljudje vse to pripovedovali naprej. In seveda niso pravilno govorili. V čudežni
ozdravitvi niso spoznali, da je Jezus Bog. Zato so samo
govoričili: »Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr 7, 37). Pri tem pa se niso spraševali: Kdo je Jezus? Kaj jim je Jezus hotel s tem čudežem sporočiti?
prir. po: Peter Štumpf

MAŠNI NAMENI
ob 7.30

za žive in + župljane
in za + Jožeta Volka

ob 9.00

v Škalah za + Jožico Lenart in Jesenjakove
in za + Antona (obl.) in Alojzijo Steinbacher ter sor.

NEDELJA
9.
9.

23. MED LETOM
- ANGELSKA Peter Klaver,
jezuit, misijonar

ob 10.30 za + Darka (obl.) in starše Špeh ter Rahnetove
ob 19.00 za + Vinka Ponjavića, osmina

PONEDELJEK
10.
za + Marijo Krošelj, 30. dan
Nikolaj Tolentinski, ob 19.00
9.
in v zahvalo in priprošnjo
spokornik
TOREK
11.
za + Nežo Kolar, osmina
Prot in Hijacint, ob 19.00
9.
in za + Stanislava Glinška
mučenca
v zahvalo za dobroto in priprošnjo za blagoslov
12.
SREDA
ob 7.00 ter za zdravje
9.
Marijino ime
in po namenu
ČETRTEK
13.
za + Martina Grabnerja, osmina
Janez Zlatousti, ob 19.00
9.
in za + Cecilijo Herlah
škof, cerkveni učitelj
PETEK
ob 9.00 v Domu v dober namen
14.
Povišanje
ob 19.00 za + Štefana Felicijana, za zdravje in srečo
9.
svetega Križa
in za + Ano Kramar
SOBOTA
15.
nedeljska za + Janeza Breznika
Žalostna
ob 19.00
9.
in za + Eda Pirnata
Mati Božja
ob 7.30 za žive in + župljane

16.
9.

NEDELJA

ob 9.00

24. MED LETOM
Kornelij, papež,
in Ciprijan, škof,
mučenca

v Škalah za + Marijo Rotnik
in za + Ivana Kelherja, Alojza in Angelo
Glinšek (obl.) ter v zahvalo za zdravje

ob 9.00

v Cirkovcah v dober namen

ob 10.30 za + Barbaro Tašler, 30. dan
ob 19.00 za + Elizabeto Krumpačnik, obletnica

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
SREČANJE MLADIH V STIČNI - Mladi vabljeni na srečanje mladih v Stično, ki bo v soboto,
15. septembra, z geslom: »Ne boj se!« (Lk 1,30). Za prevoz z avtobusom se prijavite do torka, 11. 9. Cena (prevoz in organizacija) je 15 €.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR - Otroci, ki radi pojete in že obiskujete osnovno šolo, vabljeni ob
nedeljah ob 9.15 uri v učilnico v župnišču na pevske vaje župnijskega otroškega pevskega
zbora. Prva vaja bo že prihodnjo nedeljo, 16. septembra. Vabljeni!
ODRASLI MEŠANI PEVSKI ZBOR vabi v svoje vrste nove pevce. Vsi, ki ste prejeli talent
posluha in dobrega glasu ter ste ga pripravljeni dati na razpolago za sodelovanje pri bogoslužju, vabljeni, da se pridružite pevskemu zboru. Vaje so vsak petek zvečer ob 20. uri v
učilnici nad zakristijo. Pevci se že veselijo novih članov.
PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali
na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253
.
RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 16. 9. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek z naslovom Začetek verouka - povabilo; pripravila ga bo Cvetka Žlof.
Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Nič ni »nemogoče«, če nas vodi in varuje Marija:
ona je bila prva, ki je verovala v tisto, kar je bilo »nemogoče«. Štefan Wyszynski

Moj ODMEV na Božjo besedo
Zakaj pravimo, da besede lahko bolijo? Je to bolečina, ker imamo ušesa - čutilo, s katerimi lahko slišimo, ali gre za to, da smo to besedo slišali s srcem in nas je prizadela? Premalokrat se zavedamo, da smo le ljudje in da je vsak izmed nas poseben posameznik tega sveta.
Vsak ima svoje srce, svojo energijo, svoj pogled na svet in nenazadnje svoje življenje z vsemi dobrimi in slabimi izkušnjami, ki jih je doživel in so ga preoblikovale v tako posebno osebo, ki vsako besedo sliši po svoje. Mnogokrat izrečemo pozitivne besede, saj je splošno
znano, da te človeka ne bodo prizadele, ampak v njem vzbudile občutek sreče in veselja.
Kaj pa besede, ki nam zletijo iz ust, ne da bi prej pomislili, da bodo potem, ko jih izrečemo,
bolele človeka, ki jih sliši? Ob vsaki bolečini poiščemo pomoč. Ob bolečini ušes poiščemo
pomoč pri zdravniku. Ob bolečini srca pa nam pomaga vera in naš odnos z Bogom, ki nam
odpre srce in pomaga razumeti vsako bolečo besedo ter nas hkrati narediti močnejše.
Tanja Lončar

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril,
in ga prosili, da bi položil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od množice,
mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika.
Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel:
»Efatá!« to je »Odpri se!«
In takoj so se mu odprla ušesa,
razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril.
Mr 7,32-35

AKTUALNO
Zagrabi vsakdan - Pa so minile, počitnice! Ponovno moramo zgrabiti svoj vsakdan.
Morda si že opazil, da ni tako preprosto po dnevih svobode in dogajanja
ponovno iti na delo, se držati vseh terminov, nositi vse odgovornosti,
na novo nadaljevati staro delo, morda dolgočasno delo v pisarni
ali pa enolično delo v šolskih klopeh. Ne obotavljaj se. Zagrabi!
Ali ti je dopust, ki naj bi ti dal novih moči, pobral vso tvojo energijo?
Si popolnoma utrujen od številnih potovanj?
Mogoče si se na smrt jezil zaradi močnega dežja, da so brez milosti padli v vodo številni lepi načrti?
Naj te zbudi nova resničnost. Počitnic ni več. Veselje dolgega časa dopustov je mimo.
Ponovno naj te zagrabi veselje do tvojega dela, veselje tvojih vsakdanjih obveznosti. Res se splača.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Starši so prvi vzgojitelji. Svoje otroštvo doživi otrok predvsem pri njih, ne glede na to,
da se dobršen del dneva niti ne vidijo. Več kot potrebno je, da se zanimajo,
kako se otroci v šoli obnašajo. Stik med starši in učitelji mora temeljiti
na medsebojnem zaupanju in spoštovanju.
Berta Golob

RAZPORED VEROUKA v letu 2018 / 2019
1. letnik: TOREK ob 15. in 16. uri v učilnici za cerkvijo
2. letnik: PETEK ob 14. in 15. uri v učilnici za cerkvijo
3. letnik: PONEDELJEK ob 15. in 16. uri v župnišču
4. letnik: PETEK ob 14., 15. in 16. uri v župnišču
5. letnik: TOREK ob 14. in 15. v učilnici nad zakristijo
6. letnik: ČETRTEK ob 14. in 15. uri v učilnici nad zakristijo
7. letnik: PONEDELJEK ob 14. uri v župnišču in 15. in 16.15 uri v učilnici nad zakristijo
8. letnik: ČETRTEK ob 14. in 15. uri v župnišču
9. letnik: TOREK ob 14. in 15. uri v župnišču
Mladinska skupina - mlajša (srednješolci): v petek ob 20. uri.
Verouk se začne v ponedeljek, 10. septembra 2018. Otroci prinesejo s seboj k verouku
podpisano veroučno knjižico (spričevalo) in denar za zvezke ter učbenike.
Vpis v prvi razred (tudi za otroke iz Škal in Plešivca) bo v torek, 11. septembra, od 16. do
17. ure v župnišču. K vpisu starši pripeljite otroka in imejte s seboj podatke o krstu otroka
(najdete v Družinski knjižici ali spominski listini, ki ste jo prejeli ob krstu vašega otroka). Če
otrok ni krščen v naši župniji, prinesite s seboj krstno potrdilo iz krstne župnije. Ko otroci
začnejo obiskovati osnovno šolo, jih vpišite tudi k verouku.
Veroučni pripomočki
delovni zvezek
učbenik/gradivo
liturgični zv.
1. - 3. razred
10 €
/
2€
4. razred
5€
8,5 €
2€
5., 6. in 8. razred
/
8,5 €
2€
7. razred
/
3€
2€
9. razred
/
9€
2€
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.

