4. ADVENTNA NEDELJA  23. december 2018  št. 4 / VI
Božja beseda: 1. berilo: Mih 5,1-4; 2. berilo: Heb 10,5-10; evangelij: Lk 1,39-45

ČUDIMO SE IN VESELIMO

Danes ob pomoči Božje besede pozornost usmerjamo v doživetje presenečenja,
veselega začudenja, ki ga je mogoče razbrati iz Elizabetinega vzklika ob nenadejanem
obisku in pozdravu mlade sorodnice Marije. Elizabeta je polna začudenja vzkliknila:
„Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?“
Prepričan sem, da bo obhajanje Božiča za nas koristno samo, če se bomo znali
zaustaviti na treh „krajih začudenja“, ki jih srečujemo sredi svojega vsakdana. Prvi takšen kraj je drug človek. Poklicani smo v njem odkriti svojega brata. Odkar smo res doživeli Božič, je v obrazu vsakega človeka mogoče odkriti podobnost z Božjim Sinom. In
to še zlasti, če je to obraz ubogega človeka, saj je Bog prišel na svet ubog in prav ubogi so se mu prvi približali.
Kot drugi kraj našega čudenja je zgodovina oz. dogajanja, katerih potek pripisujemo
gospodarstvu, financam ali trenutnim vladajočim. Marija pa v svoji hvalnici Magnificat
poje, kako Bog mogočne prevrne s prestola in poviša ponižne, z dobrotami napolni
lačne in bogate odslovi praznih rok (prim. Lk 1, 52–53).
Za tretji kraj našega občudovanja/začudenja lahko izpostavimo Cerkev. Naj bo naš
pogled nanjo prežet z vero, ki ne gleda nanjo zgolj kot na versko ustanovo, temveč jo
doživlja kot Mater, ki kljub madežem in gubam odseva poteze Neveste, ki jo Kristus
ljubi in očiščuje. Cerkev Jezusa z zaupanjem in veseljem pričakuje in s tem hkrati izraža upanje vsega sveta. Cerkev je kot Mati, ki
ima vedno na stežaj odprta vrata za sprejem
vseh. Z materinskim nasmehom široko razprostira roke v želji, da bi vse pripeljala k
Božjemu usmiljenju.
Povabljeni smo, da se z Marijinim srcem
čudimo in veselimo velikega Božjega daru.
Naj nam pomaga, da se bomo znali čuditi
Jezusovi prisotnosti v sočloveku, v zgodovini
in v Cerkvi, sicer ga tudi za Božič ne bomo
srečali.
papež Frančišek
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SREDA
Štefan, diakon,
prvi mučenec
- dan samostojnosti
in enotnosti ČETRTEK
Janez, evangelist
PETEK
Nedolžni otroci,
mučenci
SOBOTA
David, kralj

ob 7.30
ob 9.00
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Ivana in Marto Hudournik
v Plešivcu za + Ludvika Krenkerja, Kotižnikove in
Gnojičnikove
in za + Zinko Lorber (obl.), Olgo Vidmar, Replove,
Pušnikove in sorodnike
ob 10.30 za + Nežko Zabukovnik
ob 10.30 v Cirkovcah za + Franca in Anico Avberšek ter Cerkovnikove
ob 19.00 za + družini Kolar in Brezovšek
ob 7.30
ob 9.00
ob 9.00
ob 19.00

ob 19.00

ob 9.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 7.30

NEDELJA
30. SVETA DRUŽINA
12.

za + Ano, Vinka in Jožeta Trinkausa
v Cirkovcah za + Antona in Slavko Plazar ter Frančiško Lenart
in za + Alojza (obl.) in Heleno Pušnik ter Antonijo Sadek
v Plešivcu za + družino Jan
in za + Jerneja in Slavo Doler ter Domlove
v Šenbricu za žive in + trikraljevske kolednike
v Šmartnem za + Igorja Pirmanška, starše Pantner,
Špeh, Špital in Albino Lipičnik
v Škalah za + Slavka Pocajta, obletnica

ob 9.00
ob 10.30
ob 19.00

za + Nikodina Lazića
v Škalah za + Štefko in Antona Korena
v Domu za domovino
za + Štefana, Rozalijo, Ivana in Jožeta Jurko ter
Marijo Avbreht

za zdravje
in v dober namen
v Domu za zdravje
za + Ivana Mlinška
in za + Franca Srta in Norberta Güntherja
nedeljska za + Ivanko Novak
in za + Almo Mramor, obletnica
za žive in + župljane
in za + Silvestro Zupančič
v Škalah za + Janeza Meža
in za + Alojzijo (obl.) in Stanislava
Steinbacherja ter sorodnike
za + Jureta Matoševića, obletnica
in v zahvalo za župnijske sodelavce
za + Ivana Novinška

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
ZARADI PROSTORSKE STISKE v učilnici ob prenovi župnijske cerkve priporočamo obisk
maš na sveti večer in polnočnice na kateri od podružnic ob 21. uri ali opolnoči. Hvala
za razumevanje.
MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠKALE bo na Božič po maši ob 9. uri v Škalah s prepevanjem obogatil božično vzdušje. Vabljeni, da jim prisluhnete!
Na voljo je Družinska pratika (6 €) in Marijanski koledar (2,5 €) za leto 2019.
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, 30. 12. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o prazniku Svete Družine in vstopu v novo leto … ; pripravila ga bo
Mihaela Razboršek. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Plamen je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me je njegova
toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga
širim naprej – poiščem bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in mu pomagam. Toda kako?
Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela
plamen. Da ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako moram
jaz, da ohranim mir, darovati samega sebe. Vendar sveča z gorenjem izginja, človek pa nikoli ne izgine, če gori iz ljubezni.
Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj,
ki ga ne bo pogasil noben nemir.

Moj ODMEV na Božjo besedo
Marija ni nič razmišljala, hitro gre na pot v gore k Elizabeti, ki prav tako kot ona pričakuje
otroka. Pot verjetno ni lahka, toda Marija se potrudi in ji gre pomagat. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin glas, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Slavila je Marijo z molitvijo, ki jo
molimo še danes: »Zdrava Marija …« Marija in Elizabeta sta sprejeli božje poslanstvo. Kaj
pa mi, smo pripravljeni sprejeti brezpogojno Božjo voljo, pomagati drugim, ljubiti, pokazati
sočutje v stiskah …? Sprejmimo novorojeno Dete tudi mi, da bo zasijala luč miru in sprave v
naših srcih, družinah, domovih, domovini.
Stanka Lampret

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore,
v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav,
se je dete veselo zganílo v njenem telesu.
Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!
Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?

Lk 1,39-43

AKTUALNO
OTROK V JASLIH
Skoraj ni človeka, ki se ga ne bi dotaknila božična zgoda evangelista Luka, ki jo beremo pri vsaki božični maši in pogosto tudi v krogu družinskega praznovanja. Luka postavi zgodbo o rojstvu v
revnem okolju hleva pri Betlehemu v samo središče svetovnega dogajanja: z nebogljenim otrokom
v hlevu nam prikaže prav nasprotni program kralju Avgustu, ki je veljal za miroljubnega kralja, toda
ta lažni mir je v Rimskem cesarstvu dosegal s silo orožja. Jezus pa je resnični kralj miru. Prinaša
mir, ker je v njem pravi Bog, ker samo z njim vidimo in občutimo Božji mir.
S svojo zgodbo o rojstvu Luka kritizira ideologijo vladanja. Prav tako se distancira od zelotov,
judovskih borcev za svobodo, ki so se s silo upirali ljudskemu štetju, ki ga je ukazal rimski cesar.
Marija in Jožef se pokoravata cesarjevemu ukazu. Sprememba razmer se ne zgodi s silo in zunanjo
močjo, ampak mora priti od znotraj. S tem betlehemskim otrokom je Bog prinesel v svet pravi mir.
Božič nagovarja naše hrepenenje po miru v svetu in v naših družinah. Če vsi skupaj pustimo, da se
nas dotakne ta čudovita božična zgodba, se lahko v nas in med nas naseli mir.
Marija in Jožef se podata na pot v Betlehem, da bi se popisala, toda v mestu zanju ni prostora.
Tako se otrok rodi v votlini pod neko hišo, ki je služila za zatočišče živini. To je za človeka prostor
skrajne revščine. In pastirji so prvi, ki jim je bila sporočena vesela novica o rojstvu otroka! Prav pastirji so pri Judih veljali za siromake, za ljudi na robu družbe, za Grke – in tako tudi za evangelista
Luka – pa so pastirji čuvarji ljubezni. V sebi nosijo čut za Božjo ljubezen, ki se je uresničila z detetom
v hlevu: njim sporoči angel veselo novico o rojstvu Zveličarja. Z njim je človeštvu rojen pravi rešitelj
in resnični vladar sveta, ki ga ne rešujejo kralji in vladarji, tudi gospodujejo mu ne: z detetom v jaslih
je Bog postavil svoje gospostvo v svetu. Vladal bo z močjo ljubezni in svet spreminjal koreniteje, kot
je kdaj koli uspelo kateri od vojaških moči.
Pri domačem praznovanju na sveti večer v naši družini je oče prebiral božični evangelij po Luku.
Vedno znova se me je globoko dotaknil. In tudi iz očetovega glasu sem začutil, da so ga te besede
močno ganile. Njegovo branje je globoko potrjevalo to, kar so govorile besede: sam Bog je stopil v
našo hišo. Ko je oče bral božični evangelij, je naša hiša postala pravi dom, saj je v njem bival Bog,
velika Skrivnost.
Anselm Grün, Blagoslovljen Božič

Dobri Bog!
Ob božičnem prazniku bolj živo čutimo tvojo ljubezen.
V Jezusu Kristusu, ki se je rodil kot otrok
in naš brat, čutimo tvojo bližino.
Utrdi v nas zavest, da nas neizmerno ljubiš
in si nam blizu vsak trenutek našega življenja.
Družinsko bogoslužje za adventni in božični čas

Blagoslovljene božične praznike,
polne občutja Božje bližine, želimo
Jože Škrinjar, dhp
Vlado Bizjak, spiritual
Janko Rezar, župnik

Tanja Pogorevc Novak, jaslice 2018

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.

