OZNANILA
župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
BINKOŠTI  9. junij 2019  št.: 28/III
Božja beseda: 1. berilo: Apd 2,1-11; 2. berilo: Rim8,8-17; evangelij: Jn 20,19-23
POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA

Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo. Zgodilo se je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem v skladu z delovanjem
Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od kod prihaja in kam gre« (prim. Jn
3,8). Apostoli so doživeli prihod Svetega Duha kakor vihar, ki se nenadoma utrga z gore,
kakor ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor da bi se odprle vse zapornice neba, je vdrl Božji Duh na svet. V trenutku je Sveti Duh boječe apostole, ki so se bali
za svoje življenje in so se skrivali pred javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce za
križanega in od mrtvih vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju
in ravnanju nerazumljivo, jim je zdaj nenadoma postalo kristalno jasno.
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami sebe niso več
prepoznali. Zdelo se je, kakor da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog njih spremenilo.
Vsega tega niso mogli več obdržati zase, morali so med ljudi, morali so jim oznaniti veliko novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena stvar, ne ječa in niti grožnja s
smrtjo, ne bodo mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu oznanili velike novice o Božji
ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu.
Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju in
širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju in krstu v moči svetega
Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo že bili krščeni in smo že prejeli dar Svetega
Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le enkraten
proces, ampak je trajna pot, po kateri
moramo hoditi. Nenehno smo namreč
pod vplivom hudobnega duha in svoje
slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se moramo tudi nenehno boriti
proti tem silam. V moči Svetega Duha
nam to lahko uspe. Odprimo se njegovi
moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum.
J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

MAŠNI NAMENI
7.30

za  Marjana in Ano Špegelj (obl.), starše,
brata in sestro
V zahvalo za srečno mladost

9.15

v Bevčah: za žive in rajne župljane

10.30

za  starše Merc, Martina in starše Feguš
za  Nevenko Prevalnik (obl.)

9. junij

BINKOŠTI
sv. Primož in Felicijan, mučenca
Ponedeljek, 10. 6.
Marija, Mati Cerkve
Torek, 11. 6.
sv. Barnaba, apostol
Sreda, 12. 6.
sv. Eskil, mučenec
Četrtek, 13. 6.
sv. Anton Padovanski, redovnik
Petek, 14. 6.
sv. Valerij in Rufin, mučenca
Sobota, 15. 6.
sv. Vid, mučenec
16. junij

v cerkvi sv. Andreja v Šaleku ni maše.
v cerkvi sv. Andreja v Šaleku ni maše.
7.30

za  Tanjo Grasselli

19.30

za  Franca Gorška (obl.) in sorodnike

7.30

ni namena

v cerkvi sv. Andreja v Šaleku ni maše.
7.30

za žive in rajne župljane
za  Franca Turka (obl.)

9.15

v Bevčah: za  Mirkota Dolinška

NEDELJA SVETE TROJICE
sv. Beno iz Meissna, škof

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
Ako me ljubite, ohraníte moje zapovedi.
In jaz bom prosil Očeta in vam bo dal drugega
Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj.
Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče poslal v mojem
imenu, vas bo učil vsega
in spomnil vsega,kar sem vam povedal.
(Jn 14,15–16.26)

OBVESTILA
Podobno kot prejšnja leta tudi letos vabimo župnijske sodelavce, člane ŽPS in drugih
skupin v župniji na romanje, ki bo v soboto, 29. junija. Prijavite se pri župniku najkasneje do nedelja, 23. junija. Sodelavci lepo vabljeni.
V torek, 25. 6. lepo vabljeni na tradicionalno romanje velenjskih župnij. Tokrat bomo
poromali v Novo Štifto na Dolenjskem, na Goro pri Sodražici, v Mestnem muzeju v
Ljubljani pa si bomo ogledali razstavo ruskih ikon iz vodilnih ruskih muzejev. Strošek
prevoza in vstopnine je 20 €. Prijave zbiramo v zakristiji do zasedbe prostih mest.
Tudi letos velja spremenjen urnik nedeljskih maš v počitniškem času. Od sredine
junija, v juliju in v avgustu ni nedeljske maše ob 10.30 v Šaleku. Cerkev bo zaradi
obnove predvidoma zaprta v mesecu avgustu. Ko bo cerkev zaradi del zaprta, bodo
maše med tednom potekale v veroučni učilnici na Splitski 13, ob sobotah zvečer (ob
19.30) in ob nedeljah zjutraj (ob 7.30) pa bodo maše v dvorani gasilskega doma v
Šaleku.
Prejšnjo nedeljo je bila prva nedelja v mesecu. Za obnovo cerkve v Šaleku smo
zbrali 768,53 €.
Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate tudi osebno ali na župnijski TRR: Župnija Velenje - bl. Anton Martin Slomšek, SI56 0483 5000 3309 018 - za obnovo. Hvala
za vaš dar.

Prostrana in nevarna je na tem svetu puščava življenja, trda in težavna je pot,
ki vodi človeka skozi njo. Mi vsi bi se utrudili, če naš Gospod in Odrešenik ne bi
bil poskrbel za hrano naših duš, ki nas hrani za večno življenje. Zato je dal v
hrano svoje telo in daje nam piti svojo kri. Velike reči je storil vaši in moji duši.
Več nam ne more dati kot samega sebe. »Čeprav je vsemogočen,« pravi sv. Avguštin, »čeprav je nadvse moder, nam ne more nič boljšega dati. Čeprav so njegovi zakladi neizmerni, nam ne more več dati.«
Tako kot potrebujejo ljudje na svojem potovanju domov hrano za svoje telo, tako moramo tudi mi Jezusovi učenci, hrepeneti po nebeškem kruhu večnega življenja, da nas sovražniki vere in svete Cerkve ne premagajo, da bi naša nagnjenja
po svetu in njegovih užitkih zamrla, da bi se naša srca vnela in bi naša duša
vztrajno hrepenela po tem, kar ji je Gospod pripravil.
bl. Anton Martin Slomšek

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog podaril človeku, da mu stoji ob
strani? Zakaj pa ne?!
Sveti Duh daje človeku pogum, s svojo ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz nas izvabi dobro in najboljše. Njegova bližina nas ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj tihega in nežnega, kar moramo zaščititi – me pa tudi prav
močno vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me obdaja – in v katero se lahko
vselej potopim.
A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

Danes se mnogi počutijo prazni in izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaja predvsem pri ljudeh v socialnih poklicih, ki se
razdajajo za druge. Samo kdor gori,
lahko izgori. Toda ti ljudje so pozabili, da
bi čuvali svoj notranji ogenj, kar razume
Henry Nouwen kot nalogo duhovnega
življenja. Ves čas so imeli odprta vrata
svojega ognjišča – in tako je tam ostal le pepel. Ničesar več ne morejo dati, so resignirani in razočarani, brez moči in brez žerjavice.
Binkošti nam želijo povedati, da v globini našega srca ni izgoreli pepel, ampak žerjavica, ki nam zmore na novo razplamteti dušo in telo. Za binkošti ne oblačimo kar
tako rdečih liturgičnih oblačil – naj nas spominjajo na to notranjo žerjavico, ki jo nosimo v sebi. Praznujmo prihod Svetega Duha, da ta žerjavica v nas ponovno zagori v
novem ognju, ob katerem se bodo drugi greli in veselili – in odkrivali svojo lastno
živost.
V moji mladosti smo radi sedeli ob tabornem ognju in prepevali. Skupni pogled v
ogenj ima v sebi nekaj očarljivega. Ogenj povezuje, okoli njega se zbira skupnost.
Tako prosimo ob binkoštih, da ogenj ne bi prišel le v posameznika, ampak da bi
ogenj Svetega Duha postal središče, okoli katerega bi se zbirali, da bi Cerkev postala kraj, na katerem bi skupaj sedli k ognju, da bi peli pesmi našega hrepenenja, ki
nam dvigujejo srce k Bogu.
Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije in
moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne poide. A ta ogenj gori v tebi, da te vedno greje,
čisti in obnavlja, da bo vse v tebi prežeto z Božjo ljubeznijo. Če ga boš dobro čuval
in ohranjal, se bodo ob tvojem ognju lahko greli tudi drugi. Njihove oči bodo žarele in
v njih bo zasijalo novo življenje.
A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

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.

