20. NEDELJA MED LETOM  18. avgust 2019  št. 38 / VI
Božja beseda: 1. berilo: Jer 38,4-6.8-10; 2. berilo: Heb 12,1-4; evangelij: Lk 12,49-53

RAZDOR, OGENJ, TRPLJENJE, TEKMA IN NENEHNI BOJ
Današnji evangelijski odlomek – če vse druge odmislimo – zadostuje, da postavimo pod vprašaj nekatere molitve in pesmi, ki častijo in opevajo nepredstavljivo »sladkega« Jezusa, prav tako nekatere slike in kipe, ki nam skušajo predočiti,
kako je bil »ljubezniv«. Jezus ne prinaša sladkosti in ljubeznivosti, v današnjem
evangelijskem odlomku beremo, da prinaša ogenj in razdor. In to razdor tudi v
naši najožji sredi, tudi znotraj najožjih družinskih članov.
Ogenj, ki ga Jezus prinaša, je njegov evangelij, je ljubezen, ki ga žene v trpljenje in smrt. Je moč Duha, ki ga bo poslal na svojo Cerkev. Je ogenj krščanstva,
ob katerem se že dvajset stoletij greje evropski človek in ob njem ves ostali svet.
Razdor je prinesel, ker je vedel, da se bodo zaradi njegovih zahtev v isti družini eni odločali zanj in drugi morda proti njemu.
Prav je, če kdaj začutimo vsaj delček tega razdora tudi v naši javnosti. Dokaz
je, da je Kristus med nami živ. Ali bi bil, če se zanj sploh ne bi vedelo ali če bi se
nihče ob Njega ne obregnil? To bi pomenilo, da nam ga je uspelo docela
»posladkati«. Da je z nami le kot »nekaj, kar se nahaja v izložbi« …, je lepo, mikavno …, a nenazadnje zgolj to.
Če hočemo vse to doumeti, moramo biti v nenehni tekmi – s samim seboj, pa
tudi s svetom okoli nas. To predstavlja tudi boj, o čemer nam govori Pismo Hebrejcem. Ko pisec konča z naštevanjem starozaveznih pričevalcev močne vere,
pokaže na zadnjega in največjega pričevalca, na Jezusa. Razen tega, da je voditelj in dopolnitelj vere, se ne razlikuje od
vseh drugih in sploh od vseh ljudi niti po
tem, da je moral iti v trpljenje, kot moramo iti
mi vsi. Pretrpel je križ in šele potem stopil v
veselje na desni Božjega prestola.
Zgled nam je dal, da bi mi v tekmi ne
omagali, temveč vztrajali, pa čeprav se bo
potrebno boriti do krvi – morda celo tudi
znotraj družine.
Beseda da besedo

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
18.
8.

19.
8.
20.
8.

21.
8.
22.
8.
23.
8.
24.
8.

20. MED LETOM
Helena,
cesarica
PONEDELJEK
Janez Eudes,
duhovnik
TOREK
Bernard,
opat, cerkveni učitelj
SREDA
Pij X.,
papež
ČETRTEK
Devica Marija
Kraljica
PETEK
Roza iz Lime,
redovnica
SOBOTA
Jernej,
apostol

NEDELJA
25.
8.

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Olgo Fekner, obl.
in za + Jožico Lenart (obl.) in vse Ložnikove
ob 9.00 v Plešivcu za + Franca Dolerja in Kimove
in za + Klančnikove in Škorjančeve
ob 10.30 za + Ivana in Marijo Podpečan, obl.
ob 19.00 za + Tineta Žabkarja, 30. dan, in Franca Pavlina
ob 19.00

za + Darinko Pogorevc, obl.
in po namenu

ob 19.00

za + Martino Antolič (9. obl.) in sina Jožeta
in po namenu

ob 7.00

za + Franca Pavlina
in po namenu

ob 19.00

v čast Sv. Duhu za razsvetljenje
in po namenu

ob 9.00

v Domu v dober namen

ob 19.00 za + Stanislava Glinška
ob 19.00

nedeljska za + Blaža Dolinška
in za + Slatinske, starše Trunkl in brata Vilija, obl.

ob 7.30

za žive in + župljane
in za + Eda (obl.) in Pavlo Krajnc ter sorodnike

ob 9.00

v Škalah za + Marijo Turk,
za + Janeza Blažiča, obl.
in za + Anico in Ivana (obl.) Blažiča

21. MED LETOM
Jožef Kalasanc,
redovni ustanovitelj ob 10.30 za + Ivana (obl.) in Terezijo Črep
ob 19.00 za + Zofijo in Ota Šumaha

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
MOLITVENO SREČANJE DEKANIJE ŠALEŠKA DOLINA - Danes, v nedeljo, 18. 8., bo v
Marijini cerkvi v Celju redni mesečni molitveni shod za duhovne poklice; tokrat vabljeni posebej iz Šaleške doline. Ob 15. uri bo molitvena ura, nato sv. maša za duhovne poklice.
PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali
na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253
.
Naš svet ne propada zaradi pomanjkanja razuma, vedenja in znanja, ampak zaradi pomankanja ljubezni. Ljubezen daje prednost stvarem, ki niso več v modi: obvladati samega
sebe, ne popuščati lakomnosti, premagovati sebičnost. Skupinski egoizem, ki pomaga samo
sebi enakim, še ni ljubezen. Ljubezen pomeni ljubiti ljudi, ne abstraktnega človeštva, ampak
konkretnega človeka v neposredni bližini. Ljubiti pomeni stopiti iz lastnega jaza in živeti za druge.
V vsakem smehljaju, v vsaki dobri besedi, v vsaki prijazni kretnji, v vsakem dejanju pomoči je skrit košček raja. V vsakem srcu, ki postane rešilni pristan za nesrečneža, v vsakem
domu s kruhom in vinom in človeško toplino je skrit košček raja. Bog je položil v tvoje roke
ljubezen kot ključ, ki odpira nebesa.
Phil Bosmans, Sončni žarki ljubezni
Pismo Hebrejcem nam danes govori o tekmi življenja (Heb 12,1). Tekmovalec se mora
pripraviti na svoj boj. Potrebuje tudi cilj. Vedeti mora, kaj hoče. Ne zadostuje, da tekaš kar
tako. Pri nekaterih ljudeh današnjega časa dobiš občutek, da kar tako tekajo sem in tja. Toda to je brezciljno in nas nikamor ne pripelje. Potrebujemo cilj. In ni dovolj, da se le navidezno bojujemo. Če kar tako mahamo po zraku, ne bomo nikoli zadeli nasprotnika.
A. Grün, Ne zamudi svojega življenja

Moj ODMEV na Božjo besedo
Jezus želi, da se ogenj Njegove ljubezni razplamti po vsej zemlji. Jezus želi prihajati v
naše domove, v naše družine, v naša srca. Želi, da bi mu prisluhnili in bi v okolje, v katerem
smo, prinašali Njegovo ljubezen. Ni vedno lahko, ker mnogi zavračajo Boga, mnogi ne želijo
o Njem ničesar slišati. Ni potrebno iskati daleč naokoli, kje se to dogaja – dogaja se tudi v
naših družinah …
Biti kristjan ni lahko; pomeni plavati proti toku, pomeni blagoslavljati, moliti, prositi, izročati vse, prav vse ljudi, tudi tiste, ki Boga zavračajo. Biti kristjan pomeni nositi križ skupaj z
Jezusom.
Zdenka Matko

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo?
Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.
Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih:
trije proti dvema in dva proti trem;
razdelili se bodo: oče proti sinu in sin proti očetu;
mati proti hčeri in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«
Lk 12,51-53

AKTUALNO
On [Jezus] je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel
križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola.
(Heb 12,2)

Oznanjevanje evangelija se je vse prevečkrat ustavilo
(in se ustavlja) pri križu, smrti. Gre za usodno napako, kajti
Jezusova človeška zgodba se je končala z vstajenjem od mrtvih. Če Jezus ne bi videl
»veselja, ki ga je čakalo«, ne bi sprejel Kalvarije.
Krščanstvo, ki obstane pri križu, neizogibno nagiba k temu, da zanemarja življenje.
»Splavljeni zarodki, zapuščeni in izkoriščani otroci, invalidi, neporočene matere, bolni,
brezposelni, izrinjeni iz družbe, zavrženi in osamljeni ostareli ... trpijo? Naj potrpijo! Nosijo
križ tako kot Jezus. Pravzaprav imajo srečo. Saj bodo potem vstali od mrtvih.«
Potem!
Ampak Jezus je vstal od mrtvih na zemlji. Ne potem! Kristjani se moramo zavzemati, da
bodo imela vsa človeška bitja, ne glede na starost, socialni položaj ali zemljepisno širino,
življenje v polnosti, ki jim ga je podaril Bog. Tukaj, na zemlji, in potem. Splav, izrinjenost,
evtanazija ... so greh, ker nasprotujejo »temu«, zemeljskemu življenju.
Borba proti zlu in grehu ni verodostojna brez zavzemanja za življenje na vseh področjih.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

RAZPORED VEROUKA v letu 2019 / 2020
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. in 15. 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 ob 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
Verouk se začne v ponedeljek, 9. septembra 2019. Vpis v prvi razred bo v torek, 10. septembra, od 16. do 17. ure v župnišču. Ko otroci začnejo obiskovati osnovno šolo, jih vpišite
tudi k verouku.
OD TEBE PRIHAJA VSE
Kar je blizu in daleč, od tebe prihaja vse, žitna bilka in zvezde, zrno
peska in morje. Dal si nam drevje in listje, žito in zvezde, pesek
in morje. Dal si nam zrnje in sadje, prelepo pomlad, sneg in viharje.
Podarjaš nam sonce in vodiš lunine poti; pošiljaš nam veter in grmadiš
oblake. Podarjaš nam toliko veselja, nas osvežiš in nam pobarvaš lica;
živini daješ pašo in kruh svojim otrokom. Amen.
Matthias Claudius
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.

