OZNANILA
župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
15. NEDELJA MED LETOM  15. julij 2018  št.: 33/II

Božja beseda: 1. berilo: Am 7,12-15; 2. berilo: Ef 1,3-14 ; evangelij: Mr 6,7-13
TUDI NAS POŠILJA V SVET

V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje učence v svet, lahko prepoznamo pomembno
zaporedje korakov:
Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se podamo na pot izpolnjevanja našega
poslanstva, je pomembno, da se najprej zavemo, da je bil Bog prvi, ki nas je poklical.
Ustaviti se moramo, da bi prepoznali rdečo nit – odnos z Bogom, ki se vleče skozi naše
življenje, da bi začutili, po kateri poti nas želi voditi.
Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da bi postali močnejši ob njegovi navzočnosti in
da se bodo pripravili na svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v svet potrebujemo čas
molitve, da smo ob Bogu in da ga prosimo za njegovo moč.
Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po dva hkrati: če smo pred tem šli čez prva dva koraka, se bo naše osebno poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in odnos z
ljudmi, ki so poklicani na podoben način, nam daje pogum, da skupaj ostanemo zvesti
našemu poslanstvu in da drug drugega pri tem podpiramo.
Poslani smo, opremljeni z veliko močjo, da izganjamo nečiste duhove. »Nečistoča« se
prične tam, kjer je Bog izločen iz življenja. Bog je življenjska moč, ki veje iz stvari, ljudi,
dogodkov in prerokov. Kjer je ta življenjska moč zaustavljena, se prične bolezen, odtujenost od Boga in
smrt. Zaradi tega pošilja Bog svoje preroke in pošilja
nas, da bi prispevali svoj delež k odrešenju stvarstva.
Apostolom zapove, da naj ničesar ne vzamejo s seboj
na pot. Edina prtljaga, ki jo potrebujemo kot preroki je,
Božji duh. Bog sam je naša hrana, naša prtljaga, naša
palica. Kdor hoče oznanjati, mora znati živeti z ljudmi.
"Ostanite v hiši, v katero ste vstopili ..., in če vas kakšen
kraj ne sprejme, pojdite od tam ..." Za našo službo na
tem svetu potrebujemo po eni strani jasno odločitev, po
drugi pa veliko kreativnosti pri prilagajanju na okoliščine.
www.virc.at

MAŠNI NAMENI
15. julij
15. NEDELJA MED LETOM

sv. Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj
Ponedeljek, 16. 7.
Karmelska Mati Božja
Torek, 17. 7.
sv. Aleš, spokornik
Sreda, 18. 7.
sv. Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec
Četrtek, 19. 7.
sv. Arsenij Veliki, puščavnik
Petek, 20. 7.
sv. Apolinarij, škof in mučenec
Sobota, 21. 7.
sv. Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik in cerkveni učitelj
22. julij
16. NEDELJA MED LETOM,
KRIŠTOFOVA NEDELJA

sv. Marija Magdalena,
spokornica, svetopisemska žena

7.30

za  Nevenko Prevalnik
za  Franca Urbanca

9.15

v Bevčah: za  Jerneja Kaša

za žive in rajne župljane

V ŠALEKU NI MAŠE OB 10.30!

v cerkvi v Šaleku in maše.
v cerkvi v Šaleku in maše.
v cerkvi v Šaleku in maše.
19.30

po namenu

19.30

za  Marijo in Justina Verboten, Albino
Marinković, brate Borovnik in sorodnike
Orlačnik

19.30

za  Ivana Bučinski (obl.), mamo Marijo in
starše Kotnik

7.30

za  Pepco Vok (8. dan)
za žive in rajne župljane

9.15

v Bevčah: za  iz družin Lempl in Burkelc
V ŠALEKU NI MAŠE OB 10.30!

Zaradi večjega števila mašnih namenov je lahko 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.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je oblast
nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljejo
na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja
v pasu, obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek.
»Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo,
pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.«
In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo.
(Mr 6,7–9.11–12)

OBVESTILA
Danes (15. 7.) zaključujemo z devetdnevnico k bl. Antonu Martinu Slomšku za zdravje 5
mesečnega Luka Dominkovića, ki boleha za neozdravljivo gensko boleznijo. Hvala
vsem, ki ste v tem času molili za Luka. Vabimo vas, da tudi v prihodnje v svoje molitve
vključujete njega in njegovo družino.
Prihodnjo nedeljo obhajamo Krištofovo nedeljo. Skupaj se bomo priporočili za varno in
srečno vožnjo. Po mašah bo sledil blagoslov vozil (na parkirišču pred Velunom in pred
cerkvijo sv. Miklavža v Bevčah). MIVA Slovenije se vam v imenu vseh misijonarjev zahvaljuje za vašo dosedanjo naklonjenost. S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je
MIVA Slovenija od januarja 2017 do maja 2018 pomagala pri uresničitvi 13 projektov v
skupni vrednosti 360.536,66 €. Tudi letos ste vabljeni, da ob blagoslovu v zahvalo za
srečno prevožene kilometre darujete za nova vozila za naše misijonarje. Ob blagoslovu
bo vsak lastnik avtomobila dobil nalepko in molitveni kartonček.
Tudi letos velja spremenjen urnik nedeljskih maš v počitniškem času. Od sredine junija
in v juliju ni nedeljske maše ob 10.30 v Šaleku. Med 1. in 18. avgustom ne bo nedeljske
maše ob 9.15 v Bevčah.
Slovenska škofovska konferenca je sprejela sklep, da s 1. julijem letos stopi v veljavo
nova višina mašnega daru in sicer 20 € (do sedaj 17 €).
V preteklem tednu smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od pokojne Pepce Vok,
dolgoletne gospodinje v naši župniji. Molimo za pokoj njene duše.

SVETNIK TEDNA: SV. ALEŠ, 17. julij
O življenju sv. Aleša pripoveduje pobožna povest, da je bil staršem podeljen po dolgih letih
molitve in hrepenenja po potomcu. Sinka sta lepo vzgojila. Ko je dozorel v moža, sta mu izbrala
nevesto Marino, dobro dekle plemenitega rodu. Po veseli svatbi je ženin Aleš snel z roke prstan, ga dal nevesti, rekoč: »Sprejmi ta prstan in ga hrani, dokler bo Božja volja in Gospod naj
bo med nama!« Še tisto noč je Aleš na tihem zapustil dom in se napotil proti morju. Vkrcal se je
na ladjo, namenjeno na Vzhod. Iz Sirije je odpotoval v mesto Edeso v Mezopotamiji. Kar je
prinesel s seboj, je razdelil med reveže in se uvrstil med berače v lopi pred cerkvijo Matere
Božje. Varuh Marijine cerkve je nekega dne zaslišal glas, ki mu je velel: »Pojdi in privedi v cerkev Božjega moža, ki je vreden Božjega kraljestva … Tisti je, ki sedi zunaj pri vratih.« Duhovnik
je pohitel iz cerkve in šel k Alešu. Kmalu se je razvedelo, kaj se je zgodilo. Ljudje so začeli ubogega berača častiti kot svetnika. Aleš je na tihem pobegnil iz Edese in hotel priti z ladjo do Tarza, rojstnega mesta apostola Pavla, toda ladjo je zajel vihar, tako da je nazadnje pristala v Rimu. Vrnil se je v hišo svojega očeta. Tam ga ni nihče spoznal, on sam pa se domačim v svoji
čudni spokornosti tudi ni dal spoznati. Živel je polnih sedemnajst let na skromnem pogradu pod
stopnicami in šele po njegovi smrti se je razodelo, kdo je bil ta spokorni mož.

KRIŠTOFOVA NEDELJA 2018 IN AKCIJA MIVA
»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti«. S tem geslom
bomo v nedeljo, 22. julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa,
zavetnika popotnikov.
Po župnijah bodo duhovniki blagoslavljali naša vozila
(avtomobile, kombije, motorje, kolesa …) in delili Krištofove
kartončke in nalepke, verniki pa bomo ob tej priložnosti darovali za misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije
MIVA Slovenija že 31 let pomagamo slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah tretjega sveta.

Z darom za misijonska vozila se Bogu zahvaljujemo, da nas je
varoval na vseh poteh v preteklem letu. Darujemo cent za vsakih deset srečno prevoženih kilometrov oziroma po svojih zmožnostih. Z darovanjem kličemo Božji blagoslov tudi na morebitno novo kupljeno osebno ali družinsko vozilo, za varstvo
pred daljšo potjo, mladi pa se lahko zahvalijo za vozniški izpit in prosijo za Božje varstvo na
vseh kilometrih, ki so pred njimi.
Kdor ne bo navzoč na Krištofovem blagoslovu vozil, lahko daruje tudi v dneh po Krištofovi
nedelji (pri župniku), ali svoj dar nakaže na račun akcije MIVA Slovenija, ki ga objavljamo
spodaj. V ta namen smo letos pripravili tudi zgibanko z osnovnimi podatki o akciji in priloženo položnico. Več o letošnji akciji MIVA in sadovih lanske akcije lahko najdete v brošuri.
Akcija MIVA je lani dočakala svojo 30. obletnico, ki smo jo hvaležno obhajali pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Po lanski obletnici se letos oziramo v prihodnost.
Najprej ostanimo zvesti tej prepotrebni misijonski pobudi, saj se Cerkev v deželah tretjega
sveta širi, z njo pa tudi potrebe misijonarjev. Ob tem lahko nekatere običaje, povezane s
prevoznimi sredstvi, oplemenitimo z misijonskim namenom, na primer, ob pomladanskih
blagoslovih traktorjev, koles in motorjev, ali morda tudi konjev na jurjevo in štefanovo, saj so
nekoč bili konji to, kar so danes avtomobili.
V imenu vseh naših misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo. Kot lahko preberete
v brošuri, oni ne varčujejo s srčnimi izrazi hvaležnosti in vsakemu podporniku akcije MIVA
zagotavljajo svojo molitev.
Zato naj velja: Z veseljem darujem in življenja rešujem!
Misijonsko središče Slovenije
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