OZNANILA
župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
2. ADVENTNA NEDELJA  9. december 2018  št.: 2/III
Božja beseda: 1. berilo: Bar 5,1-9; 2. berilo: Flp 1,4-6.8-11; evangelij: Lk 3,1-6

KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE GREHOV

Janez oznanja krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj odpuščanje? Kaj spreobrnjenje?
Greh je dejanja, ki ga človek stori, čeprav ve, da ga ne bi bil smel. Ko ga stori, ga vznemirja glas vesti in tlači občutek krivde. Pekoča vest in občutek krivde sta za verne eden od dokazov, da zares biva Nekdo, ki je nad njimi, ki jim
v srcu govori in daje vedeti, da so za svoja dejanja odgovorni.
Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, ki bi jim v srcu govoril in ki bi mu bili za
svoja dejanja odgovorni. Ne priznavajo ne greha ne krivde. Tajijo, da bi jih za
kaj opominjala vest. Ko pa vidimo druge, kako se trudijo pošteno živeti, težko
verjamemo, da bi to počeli, če jih ne bi k temu navajal glas vesti. In ko vidimo
še druge, kako se pehajo za užitke ter omamljajo z raznovrstnimi »drogami«
sodobnega časa, sklepamo, da je to njihov način, kako prevpiti glas vesti.
Janez oznanja v odpuščanje grehov krst spreobrnjenja. Ta krst obsega priznanje grešnega dejanja, obžalovanje tega dejanja, hotenje, da do takšnih
dejanj ne bo več prihajalo. Vsi verski obredi in vse vrste duhovnosti človeka
samo toliko resnično osvobajajo, kolikor ga vodijo k spoznanju in priznanju,
da se je z grehom ločil od Boga, ki pa je
pripravljen vsako ločitev odpustiti, če človek greh prizna, ga obžaluje ter pokaže
voljo za poboljšanje. Samo to je krst spreobrnjena v odpuščanje grehov, samo tako
se je mogoče znebiti občutka krivde in si
pomiriti vest.
Čeprav je Janez v puščavi, ga samo tisti
ne sliši, ki ga noče.
p. F. Cerar: Beseda da Besedo

MAŠNI NAMENI
9. december

2. ADVENTNA NEDELJA
sv. Peter Fourier,
redovni ustanovitelj
Ponedeljek, 10. 12.
Loretska Mati Božja
Torek, 11. 12.
sv. Damaz I., papež
Sreda, 12. 12.
Devica Marija iz Guadalupe
Četrtek, 13. 12.
sv. Lucija, devica in mučenka
Petek, 14. 12.
sv. Janez od Križa, cerkveni učitelj
Sobota, 15. 12.
sv. Antonija, Krizina in
druge drinske mučenke
16. december

3. ADVENTNA NEDELJA
sv. Adelajda, kraljica

7.30

za  Mirka in Mateja Lipovšek

9.15

v Bevčah: za  Mirkota Dolinška, starše
Videmšek, Marijo Skaza in Andrejo Koren

10.30

za žive in rajne župljane
za  Viktorja Hrasta in sorodnike

18.00

za blagoslov v novem domu in za zdravje

18.00

za  Franca Jevšnika (obl.) in vse pok. sorodnike
za  Marijo Gorjup (obl.)

7.30

v dober namen

18.00

za  Tino Faktor Brglez

18.00

za  Janeza Božička (obl.), Marijo Ahac in
družino Romih

18.00

za  Podpečane, Lešnike, Šturme in Lesjake

7.30

za žive in rajne župljane

9.15

v Bevčah: za  Ano in Jerneja Zabukovnik, ter
Klaro in Alojza Popek

10.30

za  Franca, Heleno, Ivana, Franca in Antona
Kobolt, Marijo Kladnik in Nevenko Prevalnik

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
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in
Heród četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide ter Lizánija
četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa,
je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu.
Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja
v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
(Lk 3,1–4)

OBVESTILA
Prejšnjo nedeljo smo za Škofijsko Karitas v Celju in našo Župnijsko Karitas zbrali 890,42 €.
Bog povrni za vaše darove!
V sredo nas je obiskal sveti Miklavž, v soboto pa smo za otroke pripravili božično delavnico. Hvala mladim, otroškemu pevskemu zboru in katehetom, ki ste se pripravili obe
srečanji.
Advent, je čas priprave na božične praznike. Kristjani smo še prav posebej povabljeni,
da se tudi duhovno, s poglobljeno sv. spovedjo, dobro pripravimo na božič. K sv. spovedi lahko greste med tednom pred ali po sv. maši.
Veroučenci (4. - 9.r.) imate spoved v prihodnjem tednu v času verouka, razen 6.r., ki ima
spoved v torek, ob 16.30 in 7.r., ki ima spoved v sredo ob 16.00. Kdor takrat ne more
priti k sv. spovedi, naj sam poskrbi, da bo šel k spovedi še pred božičem.
Danes (9. 12.) imamo možnost za sv. spoved med vsemi mašami. Hvala g. Tonetu Hriberniku, ki nam je danes na razpolago za sv. spoved. Izkoristimo to priložnost in s spovedjo ne čakajmo na zadnje dni pred božičem.
Sodelavke Karitas vam bodo po maši ponudile ročno izdelane božične in novoletne
voščilnice. Priporočen dar za voščilnico je 2 €. Hvala, da tudi tako podpirate dejavnosti
naše Karitas.
Mladi lepo vabljeni na adventno molitev za mlade, ki bo v petek, 14. 12. ob 20.30 pri sv.
Duhu v Celju. Prijavite se do srede, da se dogovorimo za prevoz.
Pri sv. Martinu potekajo svetopisemske urice, ki so namenjene otrokom od 3. do 6. leta.
Srečanja so vsako sredo ob 16.30 v kaplaniji pri sv. Martinu. Lepo vabljeni.
Ste pripeljali otroka k verouku in ga boste počakali? Imate čas za kavo? Vabljeni v župnišče vsak četrtek med 16.30 in 17.30 na klepet ob kavi s starši drugih otrok, z župnikom …

V zakristiji vam je na voljo Marijanski koledar in Mohorjeva pratika.

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj je nevoščljivost in kako se lahko proti njej borimo?
Nevoščljivost je žalost in jeza ob pogledu na tuje dobrine, želja po nepravični prilastitvi tega, kar
imajo drugi. Kdor drugemu želi slabo, težko greši. Nevoščljivost pojenja, če se skušamo bolj in
bolj veseliti dosežkov in nadarjenosti drugih, če se naslonimo na vero v Božjo dobrohotno previdnost tudi glede nas samih ter če usmerimo svoje srce k pravemu bogastvu. Resnično bogastvo pa je v tem, da imamo po Svetem Duhu že sedaj delež v Bogu. (KKC 2538–2540, 2553–2554)

Na božično praznovanje se pripravljamo s štirimi adventnimi tedni. Adventni čas
nas vabi, da bi se odprli svojemu hrepenenju in tako pričakali Gospodov prihod.
Toda dandanes je čakanje za mnoge nesprejemljivo. Zato so advent preoblikovali
v podaljšani božični čas, in tako z božičem skoraj nimajo več kaj početi: od predolgih (materialnih) priprav nanj so popolnoma izčrpani. Mnogi celo bežijo pred
božičem v južne kraje.
Že vse od otroštva je božič zame prav poseben praznik, ki sem ga vedno težko
pričakoval. Po pripravah skozi adventni čas sem božič vedno doživel kot izpolnitev, kot vrhunec leta. Zato bi rad povabil tudi tebe, da bi morda že letos praznoval božič zavestneje, da bi si prav v teh dneh vzel čas za pravo skrivnost našega
življenja, za rojstvo, ki naj bi se zgodilo v vsakem izmed nas.
Naj v tem adventnem času Božja beseda nagovarja tvoje hrepenenje in ti pokaže,
kako in s čim ga lahko potešiš.
Anselm Grün

Starši vemo, kaj je ADVENT. Vemo, kaj je priprava in pričakovanje. Od dne, ko se je na
testu za nosečnost zarisala tista mala črtica, se je naše življenje spremenilo. Od dne, ko
smo »prestopili« tisto magično črtico, pa najsi smo se tega takrat zavedali ali ne, nič več ni
bilo po starem. Marsikateri očka ne prenese pritiska tako uspešno, kot ga je sveti Jožef, in
ne zdrži. Žal tudi mnogi pari ne »zdržijo«. Še najbolj žal pa je, da ne »zdržijo« otroci in se
poslovijo, še preden se rodijo, morda samo zato, ker niso uspešno prestali kakega zdravniškega testa! Če pa smo zdržali, in najsi smo se še tako dobro pripravljali, je prihod otroka,
njegovo rojstvo, naše življenje obrnilo na glavo, ga »spreobrnilo«, če hočete. Otrok zahteva
pozornost! Otrok zahteva čas! Otrok zahteva potrpežljivost! Ne meni se za uro in vreme!
Otrok zahteva ljubezen! Otrok je kralj!
In na kašno spreobrnjenje nas opozarja Janez Krstnik? Božje Dete, ki prihaja, zahteva
spreobrnjenje! Zahteva pozornost, zahteva čas, potrpežljivost. Zahteva ljubezen! In hkrati
vse to tudi sam v obilici daje. Božje Dete, ki prihaja, zahteva, da svoje življenje odslej živimo drugače. Božje Dete, ki prihaja, je Kristus, kralj vesoljstva. Iz leta v leto nam odpre vrata
v advent – čas pričakovanja. Kaj torej pričakujemo? Česa si želimo? K čemu je usmerjeno
naše hrepenenje? Nikar se ne ustavimo v preddverju Božjega kraljestva.
Božje Dete, ki me čaka na koncu adventne poti, mi šepeta: »Moje kraljestvo ni od tega
sveta …« (prim. Jn 18,36). »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem …« (prim. Lk
2,14) In to tudi takrat, ko je težko. Tudi takrat, ko se skozi gnečo sejemskih stojnic prebijam
do cerkvenih vrat, za katerimi začuda vlada resnično nepopisen mir. Mir, ki ga svet ne more dati. In tega miru, adventa: veselega in nestrpnega pričakovanja vam iskreno želim.
Gregor Čušin

Za interno uporabo izdala Župnija Velenje - bl. Anton Martin Slomšek, Splitska ulica 13, 3320 Velenje.
Tel.: 03 / 897 44 82; splet: www.blams.si . Odgovarja Matej Dečman, župnik.

