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Božja beseda: 1. berilo: 1 Mz 2,18-24; 2. berilo: Heb 2,9-11; evangelij: Mr 10,2-16

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Prav 7. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v bogoslužje
vpeljan kot spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 7. oktobra 1571. Molitev
rožnega venca je bila skozi mnoga stoletja vir moči in poguma, vir milosti in blagoslova.
V mnogih Marijinih prikazovanjih na različnih koncih sveta je bilo po vidcih slišano naročilo: »Molite rožni venec!« Skupaj z naročilom po molitvi slišimo mnoge odmeve, kaj
vse lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po vztrajni in goreči molitvi ter premišljevanju rožnovenskih skrivnosti.
Tudi marsikateri zakon in družinska preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca. Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza med
možem in ženo presega zgolj človeško zakonodajo in je več kot le dogovor med zakoncema. Je uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog, ko je ustvaril človeka kot moža in
ženo. Kdor to zvezo pretrga in osnuje drugo zakonsko skupnost, po Jezusovih besedah prešuštvuje.
Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. Ljudska govorica ga ne uporablja. Mogli bi
preprosto reči, da zakonec, ki to stori, stori nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od Božje
zamisli. Ker je zakonska zveza med možem in ženo v Božji zamisli nekaj velikega, tudi
njena prelomitev ne more biti brez velike odgovornosti.
Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta izraz kaže
na oddaljevanje od Božje zamisli. Bog je ljubezen; zveza med možem in ženo je najmočnejši odsev te ljubezni, razbitje te zveze je znak velikega pomanjkanje ljubezni, je
trdosrčnost. Bolj se človeštvo oddaljuje
od Boga, več je med ljudmi trdosrčnosti.
Zato je tudi vedno več »prešuštvovanja«.
Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od tistih, ki jih vključimo v naše molitvene namene, še posebej v tem mesecu premišljevanja skrivnosti rožnega venca.
Beseda da besedo

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
27. MED LETOM
7.
10.

- rožnovenska -

8.
10.

PONEDELJEK
Pelagija,
mučenka

9.
10.
10.
10.
11.
10.

12.
10.
13.
10.

Hieronim,
duhovnik,
cerkveni učitelj

za žive in + župljane
v Škalah za + Maksa Videmška
v Plešivcu za + Antona Krenkerja, Anico
Berdnik, Samčeve in sorodnike
in za zdravje
ob 10.30 za + Dominika Dobelška (obl.) in družino Oblak
ter Heleno
ob 19.00 za + Mija in Janjo Martinović in sor. ter za zdravje
in za + Ano Verbič, pogrebna
ob 19.00

za spreobrnjenje in Božje varstvo mladih
in za + Ano Kramar

TOREK
za + Martino Valenci
ob 19.00
Abraham in Sara
in za + Stanislava Virbnika
SREDA
Danilo,
mučenec
ČETRTEK
Janez XXIII.,
papež
PETEK
Maksimilijan Celjski,
mučenec
SOBOTA
Gerald,
vitez

NEDELJA
14.
10.

ob 7.30
ob 9.00
ob 9.00

28. MED LETOM
Kalist I.,
papež, mučenec

ob 7.00

za + Marijo Krošelj
in po namenu

ob 19.00

po namenu Jelene Brković Ungaretti
in za + Ivano Novak

ob 9.00

v Domu za + Marijo Tamše (obl.)
in za + Rudolfa (obl.) in Pepco Pantner
ob 19.00 v dober namen
nedeljska za + Eda in Marijo Pušnik,
ob 19.00 za + Martina Grabnerja, 30. dan
in za + Pepco Pungertnik, osmina
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00

v Škalah za + Štefko Kvartič
in za + Eda Lipnika

ob 10.30 za + Lojzko Supovec
in za + Marjana Marinčića, obl.
ob 19.00 za + Ano Verbič, osmina

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 ZAKONCEV JUBILANTOV - Zadnjo soboto v oktobru, 27. oktobra, bo pri sobotni
večerni sv. maši srečanje zakoncev jubilantov. Vsi, ki letos praznujete okroglo ali pol-okroglo obletnico (5, 10, 15, 20 let …) zakonskega življenja, vabljeni, da se s skupno sv. mašo zahvalite Bogu za
ta dar. Pari se prej prijavite v zakristiji.
PRIPRAVA ODRASLIH NA ZAKRAMENTE (KATEHUMENAT) - Vabljeni vsi odrasli, ki iz
kakršnih koli razlogov še niste prejeli zakramentov uvajanja v krščanstvo (krst, spoved, obhajilo, birma), pa bi jih želeli, da se odločite za pripravo in se prijavite v župnišču.
VSI SVETI - Vabljeni, da ob spominu na rajne prižgete kakšno svečo manj in raje darujete
za mašne namene, za ljudi v stiski ali v kak drug dober namen. Letos bo v okviru naše župnije pobuda, da namesto sveč na grobove darujete za prenovo župnijske cerkve. Na voljo
bodo simbolične zastavice, ki jih boste prejeli ob prostovoljnih prispevkih in jih boste lahko
ponesli na grobove vaših rajnih kot znamenje, da ste bili ob spominu na njih dobrodelni.
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, 14. 10. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o sklepu tedna za življenje in predstavitev zavoda Živim; pripravila
ga bosta Darja in Franci Pečnik. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Ko hodim gor in dol po stanovanju in pri tem molim rožni venec,
se mi porodijo najlepše melodije.
Joseph Haydn

Moj ODMEV na Božjo besedo
Počnemo stvari, da smo všeč ljudem okoli sebe, živimo, da smo zvesti sebi? Je tako tudi
v duhovnem življenju? Potrebuješ zapovedi, da se ravnaš po njih? V vseh dobah smo ljudje
iskali bližnjice. Bog je ustvaril moža in ženo, ki ju združuje ljubezen. Zveza pred Bogom brez
ločitve. Če bi angelske jezike govoril, ljubezni pa ne bi imel (1 Kor 13) … Možnost, da cerkvena poroka velja samo za enega ... Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime …
Bog, daj mi moč, da bi ne prizadela svojih dragih, da bi jim znala pokazati svojo ljubezen in
da bi spoštovala zapovedi.
Marija Skrt

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Pristopili so farizeji, in da bi ga preizkušali, so ga vprašali:
»Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«
Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?«
Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«
Jezus pa jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,
na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater
in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso.
Tako nista več dva, ampak eno meso.
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Mr 10,2-9

AKTUALNO
TEDEN ZA ŽIVLJENJE - 7. - 14. oktober 2018
Zemlja človeških odnosov je žejna močnih, čistih
studencev podarjenosti in sprejetosti. Podarjeno nam
je življenje in v njegovem izviru, v samem začetku, je
že vsa moč in bogastvo življenjske radosti. Ko išče
svojo pot v svet, more življenje tudi preko ovir narasti v
slap daritve.
Zemlja srca je žejna močnih, čistih studencev ljubezni. Njena skrivnost, skrivnost ljubezni, je njena tišina, s katero vstopa v človeško bivanje in ga v žgoči
suši duha obdari z blagostjo odpuščanja.
Zemlja naroda je žejna močnih, čistih studencev,
polnih Luči. Pritekajo iz Srca, ki se veseli z veselimi in
joka z jokajočimi, ki vriska z otroškim vriskom in poje
pesem hrepenenja s hrepenečimi in nosi sonce za vse
ljudi.
Kako lepo bo, kako lepo je, kadar se že danes ta
zemlja v spoznanju svoje žeje skloni k močnim, čistim
studencem in zajame v svoje dlani vodo Življenja.
https://gibanjezazivljenje.si
Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. Tedaj
je človek rekel: »To je končno kost iz mojih kosti / in meso iz mojega mesa« (1 Mz 2,22-23).
Pred dvajsetimi, štiridesetimi, sedemdesetimi milijoni let? Kdaj natančno, to naj ugotovi
znanost. Sveto pismo želi oznaniti to, da je v začetku, preden so si začeli slediti milijoni let,
prvo srečanje med moškim in žensko bilo čarobno lepo.
Besede, ki jih Sveto pismo polaga v usta moškega, so prva ljubezenska poezija. Ko sta
se moški in ženska spoznala in se prvič občudovala, sta v drugem odkrila zmago nad lastno
osamljenostjo. »Ni dobro za človeka, da je sam,« je
vzdihnil Bog, ko je gledal moža, kako ves žalosten
zaman išče v stvarstvu »pomoč, ki bi bila njemu primerna«. Z ženo je Božji um našel – tako kot zna to
samo Bog! – ustrezno rešitev.
Mož in žena sta zdaj lahko podrla pregrado osamljenosti, da sta zaživela v medsebojnem odnosu, se
gledala, pogovarjala, spoznavala in imela otroke.
Če se v kakršni koli situaciji, v katerem koli okolju,
na kateri koli celini zanika ali zamegli poezija srečanja
med moškim in žensko, stvarnost ni več ali še ni takšna, kakršno si je zamislil Božji um.
T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

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.

