OZNANILA
župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
2. NEDELJA MED LETOM  20. januar 2019  št.: 8/III

Božja beseda: 1. berilo: Iz 62,1-5; 2. berilo: 1 Kor 12,4-11; evangelij: Jn 2,1-11
NAPOLNIMO VRČE

Tržni slogan nekdanjega celjskega podjetja Kovinotehna se je glasil: »Nemogoče je
mogoče!« To je bila domiselna reklamna poteza, za dogodek v Kani in za Marijino
posredovanje pri tem pa to dobesedno drži. Marijina ljubezniva prošnja je storila nemogoče, priklicala je »Božjo uro«; njena priprošnja je pospešila tok dogajanja in priklicala prvi Jezusov čudež: spremenitev vode v vino.
Na Jezusov ukaz so strežniki napolnili šest velikih kamnitih vrčev z vodo. Vrče z vodo
so Judje običajno imeli pri vratih hiše za domače potrebe in za obredno umivanje.
Preseneča nas velikost vrčev in količina vode, ki so jo vsebovali. Po nekaterih izračunih arheologov naj bi bilo v tistih vrčih prostora za 600 ali celo 800 litrov vode.
Podoba praznih vrčev v sebi skriva globok pomen. Kakor poudarjajo nekateri teologi,
so simbol praznega formalizma, tiste suhe, hladne, izvotljene vernosti, ki jo je Jezus
prišel poživit.
Tudi ta izkušnja je mnogokrat del našega življenja. Naša vernost se namreč večkrat
spreminja v takšen formalizem, ko na zunaj sicer izpolnjujemo svoje verske dolžnosti,
toda brez pravega žara, brez tistega nalezljivega odrešenjskega veselja, ki bi bilo privlačno za ljudi, ki so oddaljeni od Kristusa. Manjka nam tistega navdušenja, ki ga srečamo pri članih raznih verskih sekt, ki kar izžarevajo radost ob tem, da so našli nek
smisel svojemu življenju. Pa se oni veselijo nad skromnim deležem resnice, mi pa, ki
imamo vso resnico, Kristusa, Božjega Sina, njegovo Božjo besedo, njegov evangelij
in zakramente kot trajno znamenje njegove navzočnosti med nami, mi smo pa največkrat tako medle priče zanj! Ali ni to tragično?
Naši »prazni vrči«, naša prazna srca, kar kličejo
po tem, da jih napolnimo z živo vodo, z veseljem novega življenja. Jezus tudi nas nenehno
vabi: »Napolnite vrče z vodo!« Napolnite svoja
srca z vodo Božje milosti, napolnite jih z vodo
veselja in upanja, z vodo novega življenja!
Jože Kužnik, V Marijini šoli – Svetli del

MAŠNI NAMENI
20. januar

2. NEDELJA MED LETOM
Sv. Fabijan, papež in mučenec
Ponedeljek, 21. 1.
sv. Neža, devica in mučenka
Torek, 22. 1.
sv. Vincencij, diakon in mučenec
Sreda, 23. 1.
sv. Henrik Suzo, dominikanec
Četrtek, 24. 1.
sv. Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj
Petek, 25. 1.
spreobrnitev apostola Pavla
Sobota, 26. 1.
sv. Timotej in Tit, škofa

27. januar

3. NEDELJA MED LETOM,
NEDELJA SVETEGA PISMA
Sv. Angela Merici,
ustanoviteljica uršulink

7.30

za žive in rajne župljane
za  Jožeta in starše Postružin

9.15

v Bevčah: za  Anico in Jakoba Dušak (obl.)

10.30

za  Ilija Mrkonjića (obl.)

18.00

za  Alojza Švajglja (8. dan)

18.00

za  Vinka Grbića

7.30

za  Pepco Vok

18.00

za  Andrejo Pernovšek

18.00

za  Milko Jan (obl.) in sorodnike

18.00

za  iz družin Bašnec in Mesarič

7.30

za žive in rajne župljane

9.15

v Bevčah: po namenu

10.30

za  Stjepana, Janjo, Mija in Gordano Pavič,
Jura, Ano in Marino Marinović

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
Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je
rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!«
In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala
vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo,
pa so vedeli , je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo
postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo,
s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«

(Jn 2,7–10)

OBVESTILA
V adventni akciji »otroci za otroke« ste veroučenci do sedaj zbrali 148,88 €. Hvala za
te darove, ki so namenjeni lačnim otrokom v misijonih.
V naši dekaniji bo potekal tečaj priprave na zakon in sicer v Mihaelovem domu v
Šoštanju. Prvi del bo v soboto, 23. februarja, drugi del pa v soboto, 2. marca, vedno
ob 15.00. Tečaj je obvezen za vse zaročence, ki želijo skleniti zakrament svetega
zakona, lahko pa ga obiskujejo tudi tisti zaročenci, ki se nameravajo poročiti v prihodnjem letu.

V petek (18. 1.) smo začeli teden molitve za edinost kristjanov. »Prizadevaj si za
pravičnost in boš živel« - to geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige
in nas spominja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika ekumenska naloga. Tudi mi smo v
tem tednu povabljeni, da v osebnih in skupnih molitvah molimo za edinost.
V preteklem tednu smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od pokojne Alojza
Švajglja. Molimo za pokoj njegove duše.

Našim krščanskim družinam manjkata predvsem dve stvari, ki pa sta med
seboj tesno povezani: pogovor med zakoncema in pogovor z Bogom.
Vital Vider
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

SVETNICA TEDNA: BL. LAVRA VICUNA, 22. januar
Blažena Lavra Vicuna se je rodila v premožni družini v Čilu. Po moževi smrti je mati
prišla pod vpliv bogatega zvodnika in z njim odšla na jug Argentine. Deklico Lavro so
vzele v zavod sestre salezijanke in jo leta 1901 pripravile na prvo obhajilo. Lavra je
veliko molila s sestrami in bila sprejeta v Marijino družbo. Ko je obiskovala mamo, je
videla, kako jo njen gospodar izkorišča, nadlegovati pa je začel tudi njo in obe pretepal. Odločila se je, da bo za spreobrnjenje svoje mame darovala svoje življenje. Naredila je zasebno obljubo pokorščine, uboštva in čistosti, potem pa je njeno življenje
hitro pojemalo. Njena prošnja po spreobrnjenju matere je bila uslišana tik pred smrtjo, 22. januarja 1904. Leta 1988 jo je sv. papež Janez Pavel II. ob obisku don
Boskovega mesta (Colle don Bosco) kot najmlajšo dotlej, ki ni bila mučenka, prištel
med blažene. Je zavetnica žrtev spolnih zlorab, tistih, ki so v mladosti izgubili starše,
Argentine in mučencev.

Dekanija Šaleška dolina vabi na
NIKODEMOVE VEČERE 2019
od četrtka, 24. januarja, do nedelje,
27. januarja 2019, vedno ob 19. uri v
dvorani Mladinskega centra,
na Efenkovi 61a v Velenju
četrtek, 24. 1. : »Svet in mladi v viharju sprememb« dr. Drago Ocvirk;
petek, 25. 1. : »Stiske mladih danes in (ne)moč duhovnosti« dr. Borut Škodlar;

sobota, 27. 1. : »Vse premorem v Njem, ki mi daje moč« mag. Jana Podjavoršek;
nedelja, 28. 1. : »Prihaja najbolj neverna generacija mladih?« mag. Branko Cestnik;
Vljudno vabljeni!
ŽIVETI POTRPEŽLJIVO
Nekateri taki pač so, drugi pa se potrpežljivosti stalno učimo in je vedno znova na preizkušnji. Če želimo v njej napredovati, jo je treba ozavestiti! Zavestna potrpežljivost je znak
želje po napredovanju v osebni rasti in odlično izhodišče za predan odnos med fantom in
dekletom.
Potrpežljivost je izjemna vrednota ob navalu čustev. Ko smo jezni, se je težko obvladovati, a če se zares zavemo posledic, je lažje biti potrpežljiv. Pomembno je, da v svoje misli
prikličemo posledice jeznega izbruha oz. se vživimo v sogovornikova čustva: Kako se
počuti ona/on? Kako se bo počutil/-a, ko vzkipim? Si tega res želim? Res hočem narediti
to? Skrivnost potrpežljivega odzivanja je čas. Ko nas preplavijo močna čustva, moramo
sami sebi izboriti čas, da premislimo in se odločimo za samoobvladovanje. Potrpežljivost
je torej odvisna od časa za premislek, v katerem začutimo drugega in na situacijo pogledamo od daleč. Ko je ozračje napeto, si lahko pomagamo s kratko molitvijo – tako pridobimo čas, ki ga potrebujemo za samoobvladovanje ter damo Svetemu Duhu priložnost, da
nam pomaga. Potrpežljivo reševati težave pomeni: s pogovorom, vljudno in čuteče.
Seveda pa se v odnosih znajdemo tudi na drugi strani – ko se soočimo z nepotrpežljivostjo drugega. Včasih je tudi takrat težko ostati potrpežljiv, vendar se, ko so drugi nemirni ali
jezni, trudimo ostati mirni. Splača se ohranjati mirne živce!
Ko smo do koga nepotrpežljivi, smo z njim v stalnih konfliktih. Že najmanjše besede ali
pogledi nas zmotijo in vzbudijo močna občutja – pravi blagoslov je znati obvladovati se in
biti potrpežljiv tudi pod pritiskom, kaj šele sprejemati jezljivost ljubljene osebe. Tole je vsekakor izziv, vreden molitve k Svetemu Duhu, kajne? On je harmonija, razumevanje in vir
potrpežljivosti. Ali kot pravi sv. Pavel: potrpežljivost je sad Duha (prim. Gal 5,22).
Rad te/se imam
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