2. ADVENTNA NEDELJA  8. december 2019  št. 2 / VII
Božja beseda: 1. berilo: 1 Mz 3,9-15.20; 2. berilo: Ef 1,3-6.11-12; evangelij: Lk 1,26-38

ZGODI SE
Mariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo sprejela. Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, naj si vzamemo več časa za
molitev, za spokornost, za duhovno branje, za obisk cerkve … naj si vzamemo
več časa za pogovor z možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, župljani, sodelavci
… naj poravnamo zastaran dolg, pozabimo grenkobno zamero, izpolnimo zanemarjeno dolžnost, prekinemo neurejeno poznanstvo …
Poslan je bil k devici. Cerkev ni o Marijinem devištvu nikoli dvomila. Vendar pa
Marija ni bila devica le telesno, temveč še bolj duhovno. To pomeni, da ni bila na
nikogar navezana, razen na Boga. Če je bila še na koga, je bila zaradi Boga. V
tem smislu je deviški tudi tisti, ki je poročen, če je njegova poročenost po Božji
volji in če uravnava svoj zakon po Božjih načrtih.
Marija je premišljevala. Ni bila zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku za
nekaj navdušila, a se v naslednjem premislila. Tehtala je angelove besede in želela zvedeti njihov pomen. Šele potem je izrekla svojo privolitev.
Glej, dekla sem Gospodova. Marija ni dekla komur koli ali vsakomur, ki bi
morda to hotel. Dekla je Gospodova, to pa z vsem srcem in z vso dušo. Ni pravi
kristjan, kdor vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur ničesar odreči. Kdor
hoče biti hlapec vsem, ni hlapec nikomur. Pravi kristjan je, kdor z vso razpoložljivostjo srca in duše služi Bogu, ljudem pa, ker v njih gleda
Boga. V tem je kristjanova svetost.
Tako je služila Bogu Marija. Ker pa je bila njena služba Bogu in ljudem zaradi Božjega materinstva izredna
in nadvse vzvišena, ji je prinesla tudi izredno in nadvse
vzvišeno svetost, popolno odsotnost greha in polnost
milosti Svetega Duha. Ne moremo je doseči, vabi pa nas,
naj se ji bližamo.
F. Cerar
Prižgali smo drugo svečko na adventnem vencu;
njen plamen uči kot Janez, poti naj pripravimo:
»Grič naj se zniža, dolina se približa, zravnajte vse steze, da bo prišel Gospod!«

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
8.
12.

9.
12.
10.
12.
11.
12.
12.
12.
13.
12.
14.
12.

2. ADVENTNA
Brezmadežno
spočetje
Device Marije
PONEDELJEK
Valerija,
mučenka
TOREK
Loretska
Mati Božja
SREDA
Damaz I., papež
ČETRTEK
Devica Marija
iz Guadalupe
PETEK
Lucija,
devica, mučenka
SOBOTA
Janez od Križa,
duh., cerkveni učitelj

NEDELJA
15.
12.

3. ADVENTNA
Antonija, Krizina
in druge drinske
mučenke

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Štefko, Jožefo in Jožeta (obl.) Jana,
za + Jožico Šperl, Jožeta in starše Jurko ter za
zdravje Nika
in za + Angelo Jan, osmina
ob 10.30 za + Marjana Jozanovića
in za + Franca Deberška
ob 19.00 za zdravje in v dober namen
ob 19.00

za + Marijo Vrečar, osmina
in po namenu

ob 19.00

za + Marijo Anclin, obl.
in po namenu

ob 7.00

za + Lapuhove in Podbregar - Ferantove
in za + Zofijo Kuhar, obl.

ob 19.00

v zahvalo
in po namenu

ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00 za + starše Marto in Ivana Hudournika ter
Valterja in Janka
ob 18.00 duhovna obnova pred božičnimi prazniki
ob 19.00 nedeljska za + Zdravka Dolinška
in za + Ignaca Jurkoška, osmina
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Slavo (obl.) in Jožeta Lipnika,
za + Janeza Meža
in za + Marijo (obl.) in Franca Holzknechta
ob 9.00 v Cirkovcah za + Slavka in Avgusto Krajnc
(obl.) ter Kopitarjeve
in za + Franca in Cilko Britovšek, Frančiško
Sobočan ter Štefana Perša
ob 10.30 za + Danija (obl.) in Eriko Žlof
in za + Frančiško (obl.) in Ivana Velunška
ob 19.00 za + Franca Pavlina

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
DUHOVNA OBNOVA PRED BOŽIČNIMI PRAZNIKI za župnijske sodelavce in vse župljane
bo v soboto, 14. decembra, ob 18. uri v učilnici nad zakristijo. Nagovoril nas bo p. Metod Benedik. Po nagovoru bo na voljo za sv. spoved (tudi med sv. mašo). Lepo vabljeni!
ADVENTNA TAIZEJSKA MOLITEV - Mladi vabljeni na adventno taizéjsko molitev (s priložnostjo za spoved), ki bo v petek, 13. decembra, ob 20.30 pri Sv. Duhu v Celju.
MOŽNOST ZA SV. SPOVED je ob delavnikih pol ure pred sv. mašo in ob nedeljah pred in
med svetimi mašami v kaplaniji (kmalu tudi v cerkvi). Pravočasno pristopite k sv. spovedi
pred prazniki. Sporočite, če želite obisk bolnikov za spoved in obhajilo na domu pred prazniki.
NABIRKA ZA KARITAS - Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 1560 €. Iskrena hvala za
darove, ki jih namenjate za delovanje velenjske Karitas ob različnih priložnostih.
Na voljo je Družinska pratika (6 €) in Marijanski koledar (2,5 €) za leto 2020.
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, 15. 12. 2019, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek na temo Krščeni in poslani: med skavte; pripravila ga bo Monika
Špital. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!
Na poti adventnega časa sveti Brezmadežna Marija kot zvezda, ki je 'znamenje trdnega upanja in tolažbe'. Da bi prišli do Jezusa, prave luči, sonca, ki je pregnalo vse temine zgodovine,
potrebujemo luči, ki so nam bliže. To so človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot Marija? Kdo je lahko za nas
bolj zvezda upanja, kot je ona, jutranja zarja, ki je napovedala dan odrešenja?
Benedikt XVI.

Moj ODMEV na Božjo besedo
Odlomek božje besede se me je dotaknil, kar je med drugim tudi namen adventa. Pri
Bogu res nič ni nemogoče, kar dokazuje Marijino brezmadežno spočetje. To je tudi rezultat
neizmerne Božje ljubezni, ki nikdar ne usahne, saj je vedno Bog tu za nas vse. Po mojem bi
se morali vsi mi veseliti Jezusovega prihoda, kakor sta se ga veselila in ga nestrpno pričakovala Marija in Jožef.
Jaka Grabner

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus.
Ta bo velik in Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida,
kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Marija je rekla:
»Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.
Lk 1,30-33.38

AKTUALNO
LJUBEZEN - Kaj je Jezus mislil z besedo »ljubiti«?

Jezusovo »zlato pravilo« se glasi: »Kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.«
To je pravzaprav ponovitev nečesa drugega, kar je rekel Jezus, da je smisel življenja ljubiti
Boga in ljubiti bližnjega kot samega sebe. Kaj točno je mislil z besedo "ljubiti" (imeti rad)?
Nekoč so Jezusa vprašali o najpomembnejši zapovedi v Postavi. Najprej je citiral starodavno molitev v Postavi, imenovano "Shema": »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem.«
Torej je ljubezen do Boga nekaj najpomembnejšega. Toda potem je Jezus hitro nadaljeval in
citiral še eno zapoved iz Postave, ki je prav tako pomembna: »Ljubi svojega bližnjega, kakor
samega sebe.« Katera zapoved je torej najpomembnejša: "ljubiti Boga" ali "ljubiti bližnjega"?
Jezusov odgovor je: "Da". Če zastavite to vprašanje, pomeni, da niste dojeli bistva. Za Jezusa
sta to dve plati iste medalje. Vaša ljubezen do Boga se izraža v ljubezni do ljudi in obratno.
Sta nerazdružljivi. To pojasni, da za Jezusa imeti rad (agape) ni v prvi vrsti čustvo do nekoga,
ki se vam zgodi, kot rečemo "zaljubil sem se". Za Jezusa je ljubezen dejanje. To je odločitev,
ki jo narediš, v skrbi za dobrobit drugega. Jezus je tako učil, da prava ljubezen do Boga in do
bližnjega pomeni delati dobro drugim, ne da bi pričakovali kar koli v zameno; še zlasti od ljudi,
ki živijo v težkih razmerah in ti ne morejo povrniti, čeprav bi si želeli. Po Jezusovih besedah
tovrstna velikodušna ljubezen odraža sámo bistvo Boga.
Jezus gre s tem še dlje. Rekel je, da je končni kriterij pristne ljubezni, kako ravnaš z osebo,
ki jo težko prenašaš. Ali z njegovimi besedami: »Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro
in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali.« Po Jezusovo tovrstna ljubezen do sovražnika posnema sam značaj Boga.
Vendar o Jezusu danes ne bi več govorili, če bi samo rekel, naj ljubimo sovražnike. Tako
je tudi dejansko živel. Jezus je nenehno pomagal in služil ljudem okoli sebe na zelo praktične
in oprijemljive načine. Vseskozi se je nagibal k revnim in trpečim ljudem, ki mu niso mogli povrniti. Izkazoval je ljubezen do pozabljenih; do ljudi, ki se jih navadno spregleda. Ko je Jezus
nazadnje slovesno vstopil v Jeruzalem, je postal sovražnik voditeljev svojega ljudstva, saj jih
je obtožil hinavščine in izkoriščanja. Toda, namesto da bi sovražnike napadel in jih strmoglavil,
jim je pustil, da ga ubijejo. Jezus je umrl zaradi sebičnosti in pokvarjenosti svojih sovražnikov,
ker jih je imel rad.
Po velikonočnem jutru so Jezus in njegovi učenci oznanjali, da se je v Jezusovem življenju, smrti in vstajenju razodela moč Božje ljubezni do sveta. Kot je zapisal apostol Pavel:
»Bog pa izkazuje svojo ljubezen (agape) do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili
še grešniki.« Ali po besedah apostola Janeza: »V tem se je razodela Božja ljubezen do nas,
da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem.« Kar Janeza seveda privede do zaključka: »Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med
seboj.«
Torej, krščanska vera vključuje zaupanje, da je v središču vesolja bitje, ki je polno ljubezni
do sveta. To pomeni, da je smisel človekovega obstoja sprejeti to ljubezen, ki je prišla k nam v
Jezusu, nato pa jo izkazati drugim. Tako ustvarimo ekosistem podarjajoče se ljubezni, ki je
osredotočena na drugega.
prim.: https://thebibleproject.com/
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.

