JEZUSOV KRST  13. januar 2019  št. 7 / VI
Božja beseda: 1. berilo: Iz 42,1-4.6-7; 2. berilo: Apd 10,34-38; evangelij: Lk 3,15-16.21-22

ODPRTA NEBESA

Nekoč mi je afriški misijonar pripovedoval, kaj tamkajšnje prebivalce privlači h krščanstvu. Njihova domača vera je animizem – vera v duhove. Povsod so nevidno prisotni, večinoma pa so hudobni. Povzročajo vsakovrstno zlo v naravi in pri ljudeh. Krotijo jih čarovniki, toda njihova zarotovanja malo zaležejo. Zato žive ljudje v neprestanem
strahu. Krščanska vera pa uči, da svet ni pod oblastjo duhov, temveč mu vlada vsemogočni Bog, ki je Oče, ki ima ljudi rad, ki sicer dopušča zlo, a ga obvlada in ga obrača
ljudem v dobro. Jezus je okusil zlo, a ga je tudi premagal. Kdor sprejme krščanstvo, se
otrese strahu pred duhovi, pridruži se Kristusu zmagovalcu, po svojih močeh skupaj z
njim premaguje zlo in veruje v dokončno zmago dobrega.
Evropski človek sicer ni animist v afriškem smislu, prisotnost zla v naravi in v sebi
pa prav tako čuti. Dolga stoletja se je zdaj manj zdaj bolj uspešno spopadal s tem
zlom, verujoč v Kristusa. Pozneje pa si je ustvaril znanost in tehniko. Vse bolj se je začel zanašati nanju. V njima je zaslutil čarobno moč in začel iz svoje srede preganjati
zlo. Marsikaterega hudega duha mu je res uspelo ugnati. Postal je samozavesten. Kristus mu je bil odveč. Zavrgel ga je.
Zgodilo se je pa nekaj, česar še v sanjah ni pričakoval. Hudobni duh ni bil premagan, ampak se je le potuhnil in začasno
umaknil. Vrača se. Vrača z druščino, ki je videti sedemkrat
hujša.
Kristjani ne gledamo v znanosti, tehniki in napredku
hudobnega duha. V vsem gledamo Božje darove, ki so
nam dani v korist in blagoslov. Nismo pa slepi, da ne bi videli zla, ki se kot senca plazi z vsem, kar je dobrega. Skupaj z drugimi ljudmi dobre volje se trudimo temu zlu stopati na prste. Vemo pa, da mu z lastno močjo nismo kos.
Verujemo, da mu je kos le tisti, ki so se nad njim pri
krstu odprla nebesa.
Ko smo bili krščeni, so se odprla tudi nad nami.
France Cerar

MAŠNI NAMENI
ob 7.30
ob 9.00

13.
1.

14.
1.
15.
1.
16.
1.
17.
1.
18.
1.
19.
1.

20.
1.

za žive in + župljane
NEDELJA
v Škalah za + Faniko Brešar, obl.,
za + Kumrove in Miklavžinove
Jezusov krst
in za + Franca Šumaha, 30. dan
Hilarij,
škof, cerkveni učitelj ob 10.30 za + starše Špegel in Jevšek ter sorodnike
ob 19.00 za + Franca (obl.) in Marijo Krnc
PONEDELJEK
za razumevanje in slogo v družini
Odon,
ob 19.00
in po namenu
prior v Jurkloštru
TOREK
za + Pepco, Pavla in Marjana Pungertnika
Absalom,
ob 19.00
in po namenu
koprski škof
SREDA
v zahvalo za dar sv. krsta ter v zahvalo in
Honorat,
ob 7.00 priprošnjo za zdravje v družini
škof
in po namenu
ČETRTEK
za + Ivana Pirnata
Anton,
ob 19.00
in v dober namen
puščavnik, opat
PETEK
ob 9.00 v Domu v dober namen
Marjeta Ogrska,
ob 19.00 za + Ano Novinšek, osmina
kneginja
SOBOTA
božji služabnik
nedeljska za + Terezijo Sevčnikar
Irenej Friderik
ob 19.00
in za + Stanislava Glinška
Baraga,
škof, misijonar
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Friderika Brešarja, obletnica
in za + Vero Močnik
NEDELJA
2. MED LETOM ob 9.00 v Cirkovcah za + Antonijo Sadek in starše,
za + Romano Gutman, obletnica
Sebastijan,
in za + Melhiorja in Katarino Končnik ter Jurkove
mučenec
ob 10.30 za + Franca Zelenika
ob 19.00 za + Vinka in Alenko Čulk, Pavlo Flis in za zdravje

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
SVETOPISEMSKE URICE - V tem tednu se nadaljujejo svetopisemske urice za predšolske
otroke (3-6 let); srečanje bo v sredo, 16. januarja, ob 16.30 v kaplaniji. Vabljeni vsi, ki ste že
doslej obiskovali urice, pa tudi novi člani!
VERSKI TISK - Januar je mesec verskega tiska in zato priložnost, da si priskrbite celoletno
redno branje z duhovno vsebino. Preko župnije ali po pošti na dom lahko naročite tednik
Družina (letna naročnina znaša 109,40 €), mesečnik Ognjišče (33,5 €), revijo Prijatelj (11,70
€), Misijonska obzorja (9 €), Mohorjeve knjige za leto 2020 (v prednaročilu do konca februarja 48 €, redna cena 65 €; izidejo novembra 2019). Na voljo je tudi molitvena revija Magnificat (55,80 €), Beseda med nami (20,40 €), Božje okolje (26,40 €) ...
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, 20. 1. 2019, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o ekumenizmu; pripravila ga bosta Milena in Peter Četina. Vabljeni k
poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Uspeh vsega našega dela je odvisen od Božjega blagoslova,
ki ga moramo zaslužiti in ohraniti z dobrimi deli.
Janez Evangelist Krek

Moj ODMEV na Božjo besedo
Z zakramentom svetega krsta postanemo božji otroci. Vsake toliko se v medijih pojavi
polemika o tem, če imajo starši pravico krstiti svoje otroke oziroma, da se mora človek o
sprejetju vere sam odločati, ko je dovolj star. Na prvo žogo res mogoče zelo všečna ideja,
sama pa zaradi svoje izkušnje menim ravno nasprotno.
V začetku decembra se je za vedno poslovil moj zlati ati. V tem prvem mesecu brez njega sem veliko razmišljala o njem, o njegovi vlogi v mojem življenju. Z gotovostjo lahko rečem, da je odločitev, ki sta jo sprejela z mojo mami, da nas otroke krstita in vzgajata v veri,
zagotovo tista, ki je postavila temelj moji veri.
Biti blizu Boga in se zavedati, da je vedno nekje nekdo, h komur se lahko zatečeš, ki te
bo sprejel takšnega kot si z vsemi napakami in človeško majhnostjo, je največ, kar lahko daš
svojemu otroku. Moj ati je bil preprost človek, poštenjak, ki nas je vzgajal s svojim zgledom.
Ki nikoli ni obupal in je s pomočjo vere in božjega vodstva, vedno našel rešitev.
Nekje sem prebrala, da je sveti krst prvi zemeljski dotik Boga. Zato ati, hvala, ker sta me
z mami vzgojila v veri in dovolila, da se me je Bog ob svetem krstu dotaknil.
Andreja Zelenik

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst
in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob
in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
Lk 3,21-22

AKTUALNO
NIKODEMOVI VEČERI bodo od četrtka, 24. januarja, do nedelje, 27. januarja, zvečer ob
19. uri v dvorani Mladinskega hotela Velenje (na Efenkovi 61a). Vabljeni! Predavanja:
•
•
•
•

četrtek, 24. januar: Svet in mladi v viharju sprememb - dr. Drago Ocvirk
petek, 25. januar: Stiske mladih danes in (ne)moč duhovnosti - dr. Borut Škodlar
sobota, 26. januar: Vse zmorem v njem, ki mi daje moč - mag. Jana Podjavoršek
nedelja, 27. januar: Prihaja najbolj neverna generacija mladih? - mag. p. Branko Cestnik

MOLITEV ZA IZVOLITEV NOVEGA ŠKOFA
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji neskončni dobroti
daj svoji Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj nam pomaga odkrivati znamenja časa in
rasti v zvestobi evangeliju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Teden molitve za edinost kristjanov 2019
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20)
Teden molitve za edinost kristjanov (od 18. do 25. januarja) so letos pripravili kristjani iz Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265
milijonov ljudi jih je kar 86% muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. Zadnja desetletja dežela
doživlja gospodarsko rast, ki temelji na konkurenci. Gospodarski napredek je v Indoneziji in tudi
drugod po svetu prinesel mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju, uničevanju okolja in
trgovini z ljudmi. Iz teh krivic izhajajo neenakosti in delitve, pri katerih nosimo del krivde tudi kristjani.
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« – to geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika ekumenska naloga.
dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta

Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo
tudi trenutka, ko smo sami postali Božji otroci. Naj nas ob
tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega otroka. Te
besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah našega življenja.
Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo majhno stanovanje ali veliko hišo – kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet. Naj ti bo dano srečati
ljudi, ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, ne da bi
se čutil manjvrednega.
Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer ne vzbujajo zavisti. Gospod naj te blagoslavlja na
tvoji življenjski poti. Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamnita, naj ti da pravo obutev. Podari
naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob robu poti. Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo in
naj te varuje pred tem, da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot. Ne oziraj se na
prehojeno pot, usmerjaj svoj pogled proti cilju.
Zakladnica molitve, Ruth Heil
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.

