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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Gospod ji je odgovoril:
»Marta, Marta,
mnogo stvari te skrbí
in vznemirja,
a le eno je potrebno.
Marija si je izvolila
najboljši del,
ki ji ne bo vzet.«
Lk 10, 41-42)

1166.. NNEED
DEELLJJAA M
MEED
D LLEETTO
OM
M...
ŠŠM
MAARRJJEETTNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Gospod Bog, po priprošnji župnijske
zavetnice sv. Marjete,
zbudi v nas sveti nemir,
da te bomo nenehno iskali.
Uči nas razumeti
skrivnost, da moramo
živeti le iz tega,
kar je nad nami,
in da se izgubimo,
kakor hitro se
vsidramo vase.
Sprejmi naše roke
in nam pomagaj,
da dospemo k tebi,
da resnično najdemo
sebe v tebi.
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Evangelist Luka ve za nevarnost, da
bi se izčrpali, ko pomagamo drugim,
da bi pomirili našo slabotno vest. Mislimo si, da bi morali rešiti ves svet.
Razpeti smo med slabo vestjo, ki nas
sili k pomoči, in našo nesposobnostjo,
da bi pomagali vsem. Tako prinaša
Luka kot nasprotni pol zoper previsokemu idealu pomaganja zgodbo
o Mariji in Marti (Lk 10,38–42).
Marta je gostoljubna žena, ki poprime
in skrbi za goste. Marta torej dela,
kar je dobro, kar razveseljuje ljudi.
Vendar je slepa za potrebe gosta.
Meni, da so Jezus in njegovi učenci

hoteli biti v prvi vrsti dobro preskrbljeni. A sploh ne opazi, kako s svojimi
potrebami Jezusu teži. Sploh ne sliši,
kaj on pravzaprav potrebuje in kaj
si želi. Njena ostra kritika sestre Marije, ki preprosto sedi pri Jezusovih
nogah in ga posluša, kaj bo povedal,
kaže, da njena pomoč ni povsem
nesebična. Njena občutljivost kaže
na to, da bi rada s svojo pomočjo
dosegla pozornost in prejela pohvalo. V primerjavi z drugimi gostiteljicami bi se rada dobro odrezala.
Ne gre ji za ta trenutek, temveč za
potem, za njen dober glas pri ljudeh,
ki bi ga rada utemeljila s svojim
ravnanjem. Morda pa ji gre tudi za
slabo vest, ki bi jo s svojo pomočjo
rada pomirila. Mnogi ljudje se skrivajo za svojim obilnim delom, ki je
popolnoma brez smisla in služi ljudem, da bi se na ta način zavarovali
pred vsako kritiko. Ne poslušajo in
ne postavljajo si vprašanja, kaj pravzaprav od njih želi Bog.
Marija in Marta sta dva pola v nas.
Vsak izmed nas ima v sebi Marijo
in Marto. Tudi v nas je največkrat
glasnejša Marta. Kajti ima boljše
argumente. Lahko nekaj pokaže.
Nekaj počne. Izpolnjuje Božjo voljo:
gostoljubje. Tako mora Jezus braniti
Marijo. Lahna slutnja, da se preprosto
prepustimo trenutku, da se postavimo v Jezusovo pričujočnost in nepreračunljivo prisluškujemo, kaj nam
bo Jezus povedal, bo tudi v nas po
mnogih glasovih, ki nas vabijo, naj
pomagamo mnogim stiskanim, zavrnjena. Jezus okrepi lahen glas, ki
zadoni v nas na naši Marijini strani:

»Marija si je izvolila boljši del, ki ji
ne bo odvzet« (Lk 10,42). Dobro je
ustaviti se, v tišini poslušati to, kar
bi nam Jezus rad povedal sedaj v tem
trenutku. Kdor misli vedno samo
na prihodnost in na svoj glas pred
drugimi, ta zamudi življenje, ta gre
mimo Boga in mimo samega sebe.
Po: A. Grünu

JEZUSOVA
UČENKA

Če sedi Marija
pri Jezusovih
nogah, to v jeziku, ki ga uporablja evangelist
Luka, pomeni da je Jezusova učenka,
enakopravna z moškimi. Tako Marija
odpravi enostransko vlogo skrbne
in gostoljubne žene. Žena je ravno
tako kakor moški poklicana, da kot
učenka hodi v Jezusovo šolo in potem
ravno tako oznanja veselo novico.
ČLOVEKOVA SREČA

Kaj je navsezadnje
za človeka sreča?
Prav gotovo to ni užitek,
niso izbrana jedila, niso zabave.
Vse to sicer ni nič slabega,
vendar pa človeškega srca
ne napolni in ne poteši.
(Maria C.)
Naša molitev in Božja služba ne
smeta postati neprijetno breme,
ki ga moramo hočeš nočeš prenašati.
Naj poganja iz veselega srca.
(Otmar Črnilogar)
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16. MED LETOM * ŠMARJETNA * KRIŠTOFOVA


ps 4

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Franca KOLAR (obl.) in vse KOLARJEVE
… za + Davorja GROFELNIK
* maš.: Janez B., Jože K..

PONEDEL.
22. 7. 2013

TOREK
23. 7. 2013

SREDA
24. 7. 2013

ČETRTEK
25. 7. 2013

Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena
7.00 … za + Rada TROBINA in sorodnike
… za + Ivana CIMPERMAN (1. obl.)

* m.: J.B., J.K.

Brigita Švedska, spokornica, sozavetnica Evrope
19.00 … za + Marijo RANČIGAJ (30. dan)
… za + Alojzijo ŠALAMON (30. dan)

* m.: J.B., J.K.

Krištof, mučenec * Evfrazija, redovnica
7.00 … za + Staneta PINTERIČ (obl.), vse ŠALAMUNOVE
Jakob Starejši, apostol * Teja, mučenka
18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Edija MASNEC (obl.) ter Vinka in Pavlo
… za + Franca KOLARIČ in Ano ČATER
* maš.: Janez B., Jože K.

PETEK
26. 7. 2013

SOBOTA
27. 7. 2013

NEDELJA
28. 7. 2013

Joahim in Ana, starši Device Marije
19.00 … za + Anico KOŠEC
… za + Ano KRALJ

* maš.: Janez B., Jože K.

Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
19.00 … za + Ano, Frančiško in Dorico ŽURBI
… za + Alojza in Ano BELAJ
* m.: Janez B., Jože K.
17. MED LETOM * Viktor (Zmaga) I., papež

ps 1

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Angelo LIKEB, 2 Alojza, Franca TERGLAV
… za + Janeza, Štefanijo ŽELEZNIK, CAJHNOVE
* maš.: p. Edi Kovač, Jože K.

Edini način,
da si zagotovimo osebno srečo je,
da mislimo na srečo drugih.

(Raoul Follereau)

OBVESTILA - VABILA

Današnja nedelja, 21. julija je zaznamovana s praznovanjem duhovniških
jubilejev. G. Janez Bračun slavi letos
60-letnico mašniškega posvečenja in
bo opravil biserno mašo, s svetima
mašama v soboto in nedeljo pa se
mu pridružujeta tudi rojaka, g. Drago
Svetko in g. Mirko Škoflek, duhovnika,
ki obhajata 40-letnico zvestobe v božji
službi. Gotovo se jim bomo v velikem
številu s hvaležnostjo pridružili tudi
domači verniki in gostje.
Vsem, ki ste na tak ali drugačen način
sodelovali pri izvedbi slovesnosti ob
duhovniških jubilejih to nedeljo se
iz srca zahvaljujem. Bog povrni! Žpk.
V soboto, 27. julija bo krščen Oliver
M., Polzela.
KRIŠTOFOVA NEDELJA

Krištofova nedelja
je manifestacija
slovenske
dobrote, ki preko
akcije MIVA vsako leto poskrbi, da
misijonarji dobijo vozila, s katerimi
premagujejo razdalje, obiskujejo oddaljena naselja, prinašajo hrano in
zdravila, vozijo bolnike, pripeljejo
gradbeni material – rešujejo življenja
in zagotavljajo osnovno oskrbo za
človeka vredno življenje.
V naši župnijski cerkvi bo v nedeljo,
21. julija postavljen poseben nabiralnik, v katerega boste lahko oddali
svoj dar v opisani namen. Hvala vam
za sodelovanje in srečno vožnjo! 'Z
veseljem darujem - življenja rešujem!'

SVETA MARJETA

Svetnik je oseba, ki jo
je cerkev razglasila za
sveto, zaradi izrednih
vrlin in svetosti. To je
človek, ki je v svojem
življenju znal prisluhniti božjemu
glasu, ter mu zaupati in slediti. Prav
je, da vsak član župnije ve vsaj nekaj
iz življenja farnega zavetnika.
Zavetnica naše župnije je sv. Marjeta,
dekle lepega in ljubkega videza. Bila
je hči poganskega duhovnika, ki jo je
neizmerno ljubil in varoval. Oče je
nekoč izvedel, da je Marjeta vzgojena
v krščanski veri. Tedaj jo je močno
zasovražil. Marjeta je preživela pravi
pekel. Šibali so jo in ji trgali meso z
železnimi grebli. V ječi jo je preganjal
hudič, ki je bil najprej v podobi zmaja,
kasneje pa v podobi človeka, a se ji
je obeh uspelo rešiti z božjo pomočjo
in trdno vero. Marjeto so tudi žgali
s plamenicami, vendar so se ji rane
hitro zacelile in šele ob tem čudežu
so mnogi ljudje začeli verovati.
SVETOVNI DAN MLADIH

V Rio de Janeiro se že
čuti vzdušje svetovnega dneva mladih. Poleg prostovoljcev
prihajajo v mesto tudi že romarji iz
različnih držav, tako da se je svetovni dan mladih praktično že začel.
Pri nas si bo Radio Ognjišče od 22. do
28. julija prizadeval za obširno poročanje in predstavitev dogajanja v
Riu. Bodimo z mladimi!
Zaključen je letošnji oratorij. Vsem
sodelujočim najlepša hvala!

