4. POSTNA NEDELJA  22. marec 2020  št. 17 / VI
Božja beseda: 1. berilo: 1 Sam 16,1b-13a; 2. berilo: Ef 5,8-14; evangelij: Jn 9,1-41

VZNEMIRJEVALEC VESTI
Jezus ozdravlja na sobotni dan. Njegove posledice opisuje tudi današnji evangelij. Ali se Jezus temu ni mogel izogniti? Kaj pa, če je tako ravnal namerno? Najbrž bo veljalo to slednje.
Jezus je namreč dobro poznal voditelje svojega naroda. Videl je njihovo zaverovanost v predpise, ki so jih razlagali z dlakocepsko natančnostjo. Njihova zaljubljenost v lastni prav ni trpela nobenih oporekanj. S sklicevanjem na Abrahama, Mojzesa in preroke so pokrivali lastno notranjo praznino. Gorečnost, ki so jo
kazali za Boga, za ljudi in za postavo, je bila v resnici gorečnost zase. Če bi jim
bilo do človeka, bi se veselili s sleporojenim, ko je spregledal. Če bi jim bilo do
Boga, bi se mu zahvaljevali, da je poslal ljudstvu čudodelnika. Če bi jim šlo za
postavo, bi razlagali njeno osvobajajočo moč.
Vsega tega v njih ni bilo. Jezus jih je hotel ozdraviti njihove zaslepljenosti.
Omajati je hotel trdnost njihovega prepričanja, vsejati dvome v njihov prav, jih
privesti do razmišljanja o njihovem ravnanju ter jih tako privesti do resnice, ki naj
bi jih osvobodila. V Janezovem evangeliju skoraj ni strani, iz katere ne bi razbrali
tega Jezusovega prizadevanja. Vemo, da ga je to pripeljalo na Kalvarijo. A prav
Kalvarija je postala njegov najmočnejši, najglasnejši izziv, ki ni veljal le Judom,
temveč je sčasoma postal izziv veljakom vsega sveta. Jezus je postal največji
vznemirjevalec človeške vesti. Tistih, ki sebe postavljajo na mesto Boga in svoje
zakone namesto Božjih.
Tak izziv naj bi bili kristjani današnjemu svetu. Manj naj bi se ukvarjali sami s
seboj, manj naj bi sestankovali in razpravljali, več časa in moči pa naj bi porabili za to,
da bi bili izziv, vznemirjevalci vesti. Povsod,
kjer predpisi dušijo osebno svobodo, kjer mir
in pravičnost trpita nasilje, kjer je zapostavljen človek, pa četudi v lastnih vrstah. Izziv,
ki ne da miru, ki sili k razmišljanju. Pa čeprav
pripravlja novo Kalvarijo.
Beseda da besedo
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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
IZREDNI UKREPI V NAŠI ŽUPNIJI: svete maše so darovane izključno zasebno, brez prisotnosti
vernikov po sprejetih mašnih namenih (razen če želite, da se namen, darovan za dogovorjeni termin,
preloži; to sporočite pravočasno). Mašni nameni bodo tedensko oznanjeni v Martinovih oznanilih, ki
bodo dostopna na spletni strani, na oglasni deski in v cerkvi (v času, ko bo odprta). Sveto mašo je iz
župnijske cerkve sv. Martina mogoče spremljati v živo preko pametnega telefona, računalnika ali
tablice vsak dan ob 18.15 uri, ob nedeljah pa ob 10.15 uri preko Facebook strani Župnija Velenje sv. Martin. Mlajši, omogočite starejšim uporabo tehnike v ta namen.
Župnijska cerkev bo med tednom odprta med 17. in 18. uro za krajšo osebno molitev zdravih
vernikov pod pogojem, da v cerkvi ne bo več kot 5 oseb in bodo med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. Ob nedeljah bo cerkev za molitev pod enakimi pogoji odprta med 9. in 10. uro ter 17. in 18.
uro. Prosimo, upoštevajte pogoje obiska cerkve. V primeru, da je v cerkvi že 5 ljudi, počakajte
zunaj, da se sproti prostor.
Glede podeljevanja zakramentov, zakramentalov, pogrebov in vseh ostalih dejavnosti v župniji veljajo
določila Slovenske škofovske konference, dostopna na oglasnih deskah in spletni strani župnije in
Katoliške cerkve v Sloveniji.

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, 29. 3. 2020, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o tihi nedelji; pripravil ga bo Miran Aplenc. Vabljeni k poslušanju (tudi v
arhivu na www.radiovelenje.com)!

Moj ODMEV na Božjo besedo
Jezus je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je
grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus preseneti z odgovorom, da je poslanstvo slepega, da se razodenejo Božja dela. Slepi je spregledal in veroval, farizeji pa ne.
Vprašanje danes: Kdo je grešil, morda nekaj storil, da se v današnji situaciji epidemije
skoraj sleherni človek tega sveta sprašuje: »Je morda napočil čas konca mojega življenja?« Svet odgovora in rešitve še ne pozna. Živimo tukaj in zdaj. Kaj pa jaz verujem in delam v smeri, da nekoč vstopim v večnost?
Matjaž Vetrih

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva.
Njegovi učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši,
da se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši,
ampak na njem naj se razodénejo Božja dela. Dokler je dan, moram opravljati
dela tistega, ki me je poslal.
Pride noč, ko nihče ne more delati.
Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«
Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato.
Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel:
»Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«
(kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.
Jn 9,13-15

AKTUALNO
POGLOBIMO POSTNI ČAS - pobuda Karitas
ČAS ZA POGOVOR
Pogosto pravimo, da za druženje nimamo časa. Ko pa si že
vzamemo čas za bližnje in se podružimo, je pogosto naš zvesti
spremljevalec telefon.
V tem postnem času si zato vzemimo čas za pravi pogovor,
ki naj bo kakor dobra kava – naj polepša dan. Povabimo prijatelja na kavo ali čaj (v trenutnih razmerah na daljavo!), mu s klepetom in svojo družbo polepšajmo dan in med pogovorom pustimo telefon ob strani. Naj po prijetnem druženju ne ostane le vonj
po dobri kavi, ampak tudi po dobrem pogovoru.
Naloga za četrti postni teden: vzemimo si čas za pogovor z bližnjimi.
Ko so prišli v Bêtlehem in je (Samuel) zagledal Eliába, si je rekel: »Gotovo je tu pred
Gospodom njegov maziljenec.« Gospod pa je rekel Sámuelu: »Ne glej na njegov videz
ne na njegovo visoko postavo, kajti odklônil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi
človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.« 1 Sam 16,6–7
Dragi, stari Samuel, velik prerok si, a še vedno samo človek. In tudi ti si jetnik ustaljenih
predstav. Gospod ti je naročil, da izbereš Savla, kot prekla dolgega fanta, da bi ugodil ljudstvu, in morda tudi zato, da ne bi tebe spravil v prevelike težave. Zdaj pa je stvar drugačna.
Bog ni kakor tisti starši, ki nehajo biti starši, zato da bi postali svojim otrokom prijatelji in
jim v vsem ugodili. Bog je prijateljski oče, vendar ostaja oče. Stopa z nami, toda zato, da bi
naš korak postal takšen kakor njegov.
Samuel, ne glej na prvorojenstvo, postavo, moč. Ne delaj tako kot Jese, ki je pustil Davida pasti črede, ker se mu je zdel premlad. Bog izbere prav njega, ki po naših ustaljenih predstavah ne bi imel nobene možnosti.
To, da smo jetniki videza, da ne znamo videti v srce, je eno najbolj jasnih znamenj naše
človeškosti. Zakaj na to tako pogosto pozabljamo?
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
Materam je dano, da v otrokovem pogledu uganejo nemo prošnjo,
odkrijejo tisto, kar gre mimo drugih neopaženo.
(Leon-Joseph Suenens)

Veliko govorimo o enakopravnosti žensk. In to po pravici! Ženske niso ne sužnje, ne reklamne vabe, ne predmet za zabavo. Niso pa tudi proizvodni stroji, ki jim ob neki motnji preprosto prekinemo proizvodnjo. Če ljudje ne bomo več varni v materinem naročju, bomo kljub
visoki kulturi postali barbari. Naš hladni svet nujno potrebuje žene, ki v človeško življenje
prinašajo toplino, zaupanje, naklonjenost, prijateljstvo, nežnost, varnost, vse, kar življenje
naredi vredno življenja in ljubeznivo. Tako zelo potrebujemo matere!
Ko praznujemo materinski dan, praznujemo svojo prvo ljubezen in svoje veselje nad življenjem – pa tudi svojo vero v prihodnost.
P. Bosmans, Živi vsak dan
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.

