OZNANILA
župnije Velenje - bl. Anton Martin Slomšek
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA  10. januar 2021  št.: 7/V
Božja beseda: 1. berilo: Iz 55,1-11; 2. berilo: 1 Jn 5,1-9; evangelij: Mr 1,7-11
ORODJE V BOŽJIH ROKAH
Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena« in vpisati
je bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev
imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, brez
posebnega napora in brez priprave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva župnije.
Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila
položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel je
čas,« pravi naš pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, kako je v vas? So li vaše njive
zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik Jezusovega krsta spominjamo
svojega lastnega. Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki
je bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove za vsakdanje življenje? Kako
smo držali besedo, dano Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga
in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v
številnih družinah zelo dolga pavza v verski
vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo otroke
spet pripeljali k duhovniku, da jih pripravi na prejem prvega svetega obhajila.
Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci –
ne samo pri posredovanju naravnega, telesnega
življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče delovati po nas.
Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi
njegovo orodje. Tudi najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more narediti veliko.
S. Čuk

MAŠNI NAMENI
10. januar

NEDELJA JEZUSOVEGA
KRSTA
sv. Gregor Niški, škof in cerkv. uč.
Ponedeljek, 11. 1.
sv. Pavlin Oglejski II., škof
Torek, 12. 1.
sv. Tatjana, mučenka

Sreda, 13. 1.
sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj

za žive in rajne župljane
za žive in  Šalečane (darovali šaleški kralji)
za  Vilija Hriberška
za zdravje in blagoslov v družini
za  Marijo Razgoršek (obl.)
za  Darka Tisnikarja

za zdravje

Četrtek, 14. 1.
sv. Odon, prior v Jurkloštru

za  Pavlo Rosec

Petek, 15. 1.
sv. Absalom, koprski škof

za  Ivana Dečmana (obl.)

Sobota, 16. 1.
Sv. Honorat, škof

za  Anđo in Mata Krističa

17. januar

2. NEDELJA MED LETOM
sv. Anton puščavnik, opat

za žive in rajne župljane
za  Alojza Švajglja (obl.)

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
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je
krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal
nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
(Mr 1,9–11)

OBVESTILA
Zaradi majhnosti cerkve v Šaleku, bodo sv. maše še naprej darovane zasebno, brez
prisotnosti vernikov. Prenose lahko spremljate na Facebook strani naše župnije.
Med tednom so sv. maše ob 18.00, ob nedeljah pa ob 10.00. Lepo vabljeni k spremljanju prenosov sv. maš.
Za individualni prejem sv. obhajila se lahko dogovorite po telefonu (041/388-145). K
sv. obhajilu lahko pristopate posamično oz. člani istega gospodinjstva. Predvideni
termini za prejem sv. obhajila so med tednom med 16.45 in 17.40, ob nedeljah in
praznikih pa med 8.45 in 9.40, oziroma po dogovoru.
Za sv. spoved in prejem sv. krsta (v ožjem družinskem krogu) se lahko prav tako
dogovorite po telefonu.
Zaradi spremenjenih razmer trije kralji niso mogli obiskovati domov. Šaleški kralji so
zato posneli svojo poslanico in jo objavili na Facebook strani naše župnije, po domovih, ki so jih po navadi obiskali, pa so razdelili pisma. Zbrane darove so koledniki
namenili naši župniji. Do sedaj ste v ta namen darovali 318,65 € (vaši darovi v cerkvi
in nakazila na naš TRR).
Hvala kolednikom za tehnično izvedbo in vsem vam, ki ste darovali v ta namen.
Adventni koledarji za otroke so vam letos bili na voljo v cerkvi. Zbrane darove v akciji
»otroci za otroke« lahko prinesete v cerkev ali pa jih nakažete na Misijonsko središče Slovenije (Kristanova 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0201 4005 1368 933;
namen: adventna akcija, sklic: SI00 249400). Do sedaj smo v cerkvi zbrali 60,81 €.
Hvala za vaše darove.

V ponedeljek (11. 1.) ste ob 20.00 lepo vabljeni k molitvi večernic preko Zoom povezave. Povezava na srečanje bo predvidoma ob 19.45 objavljena na Facebook strani
župnije, lahko pa jo dobite tudi s prijavo preko e-pošte (matej.decman@gmail.com).
V cerkvi sta vam na voljo Marijanski koledar (2,50 €) in Družinska pratika (6,50 €).
Župnijska pisarna ne deluje javno. Nujne stvari lahko uredite na telefonski številki:
041/388-145 (župnik) ali po elektronski pošti: matej.decman@gmail.com

Ponižnost ne spada med jedi za praznični obed;
ponižnost je začimba, ki daje vsem jedem dober okus.
modrost puščavnikov

RAČUNALNIK
Računalnik je zanimiva in zelo koristna
iznajdba. S pomočjo računalnika človek
zmore veliko več, kot je zmogel prej. Poleg tega je računalnik zelo povečal človekovo dostopnost do različnih znanj, do informacij, zelo je prispeval k zbliževanju med
ljudmi, zelo je poenostavil komunikacijo med ljudmi. Torej dovolj razlogov, da smatramo računalnik za izjemno pomembno in koristno iznajdbo. Toda, kot velja prav za
vsak človekov izum, prav za vsako iznajdbo, je možno tudi računalnik zlorabiti, ga
uporabiti v škodo – človeštva kot celote ali posameznika. Ena od možnih škod, oblik
zlorabe računalnika, je tudi zasvojenost. Tako, kot postane človek zasvojen pravzaprav s čemerkoli, ne le s kemičnimi pripravki (drogami), ampak tudi s hrano, igrami
na srečo, s TV …, postane lahko zasvojen tudi z računalnikom.
Težava pri zasvojenosti je ta, da pravzaprav to zasvojenost prej opazijo drugi, zasvojenec sam pa je dolgo ne opazi, oziroma se je ne zaveda. O zasvojenosti govorimo,
kadar ena stvar (npr. TV ali računalnik) začne zavzemati v posameznikovem življenju
preveč prostora, kadar ji posameznik namenja preveč svojega časa in energije ter na
ta račun začne zanemarjati druge, zanj važne stvari. Težava je v tem, da posameznik to sam zelo težko prepozna, saj se mu zdi to, kar počne, važno, pomembno,
koristno, ali vsaj – neškodljivo.
Posebna težava, ki jo prinese pretirano ukvarjanje z računalnikom, je nekaka prekinitev stika z resničnostjo, nekakšna »preselitev« v navidezni svet (računalniki mu rečejo »virtualna resničnost«), kjer veljajo povsem drugačne zakonitosti. Predvsem pa se
tu ne rešujejo resnični življenjski problemi, ampak neki navidezni problemi, ki z vsakdanjim življenjem nimajo nobene povezave. Mladostnik, ki se preveč vživi v ta svet,
začne vse bolj izgubljati občutek za resničnost, začne zanemarjati stvari, ki so v resničnem življenju še kako pomembne. In med temi stvarmi so vsekakor zelo pomembne stvari šola, vsakodnevne življenjske obveznosti…
Še enkrat: računalnik je koristna iznajdba. A le, če je računalnik človekovo orodje, ne
pa človek njegov suženj! To imej v mislih vselej, ko imaš namen sesti predenj.
B. Žorž

Prosimo te, Gospod, naš Bog, varuj v svoji milosti vse, ki so bili
v kopeli prerojenja pridruženi tvojemu ljudstvu, naj v novem življenju
vedno bolj rastejo v svoji veri, da bodo lahko nekoč s teboj uživali
večno in neminljivo slavo. Amen.
Molimo s Cerkvijo, B-2

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.

