17. 5. 2020
1. berilo: Apd 8,5-8.14-17; Psalm: 66; 2. berilo: 3,15-18; Evangelij: Jn 14,15-21

6. VELIKONOČNA NEDELJA
NEDELJA TURIZMA
Svež zrak ljubezni
Današnji odlomek se začne in konča s povabilom k ljubezni do Gospoda in
zvestobi njegovim zapovedim. Jezus nas želi s svojimi besedami pripraviti na
močno srečanje z ljubeznijo. Ob njih nas lahko prevzame
strah ali občutek, da nismo vredni takšne ljubezni ali pa se
nam zdi to preveč sladko. Povabljeni smo, da vstopimo v to
ljubezen in vztrajamo v njej. Torej, kaj bomo storili? Bomo
ostali zunaj ali bomo vstopili v ta odnos medsebojne
ljubezni? Lahko se odločimo za ljubezen in s tem za odnos,
soočenje s svojo krhkostjo, za izmenjavo, za vzajemno
dajanje in sprejemanje sebe, ali pa se zapremo vase, v svoj
prav, v samozadostnost, v to, kar imamo. Jezus pravi: »Če
hočete!« Ne sili. Da pa nam jasno vedeti, da nas čaka in da
nas bo še naprej čakal … Zakaj torej še čakati?
Prebirajmo vedno znova ta odlomek, da se bodo besede, tako polne pomena, bolj
dotaknile našega uma in bodo nagovorile naše srce. Ob tem lahko opazimo, da
Jezus vztrajno pravi »vi«, ko se sklicuje na svoje učence, tiste, ki so bili takrat z
njim, pa tudi na današnje, na nas, ki ga gledamo in vidimo z edinstveno, osebno,
neponovljivo ljubeznijo, ki nam je bila vsekakor podarjena. Vemo, da je v to
vključen vsak izmed nas osebno. Poskušamo ponovno prebrati Jezusove besede
in si dovolimo, da bi bili vanje bolj neposredno, osebno vključeni. Bodimo z
Jezusom iz oči v oči in mu dovolimo, da nam vse pove tako, da nas nagovarja s
»ti«, z mojim imenom, ki ga pozna samo on: »Če me ljubiš, ti bo moj Oče poslal
drugega tolažnika; poznaš ga; prebiva blizu tebe in je v tebi. Ne bom te zapustil,
vrnem se k tebi, spet me boš videl, živel boš, vedel boš, da sem v Očetu in ti v
meni in jaz v tebi.«
V odlomku srečamo pomembno Jezusovo naročilo , ki ga dvakrat ponovi: »držite
se mojih zapovedi.«. To je pomembno in temeljno dejstvo, saj je od tega odvisna
pristnost našega ljubezenskega odnosa z Gospodom. Če se ne držimo njegovih
zapovedi, ga ne ljubimo. Poskusimo si res odgovoriti, kaj nam pomeni glagol

»držati se«, ki je videti tako hladen, tako oddaljen. Če beremo novo zavezo v
grščini, najdemo ta glagol v Mt 27,36, kjer beremo, da so vojaki »stražili«
križanega Jezusa; gre torej za natančno in skrbno gledanje, neumorno budnost.
Pri Jn 2,10 pa ta glagol pomeni »ohraniti«. »prihraniti« (»ti pa si dobro vino
prihranil do zdaj«). Apostol Pavel pa uporabi v 2 Tim 4,7 ta glagol v tistem
čudovitem verzu o veri: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil.«
Tukaj je poudarjen trud, velika skrb za varovanje in dragocenost vere. V Jn 17,15
Jezus prosi Očeta: »Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ
hudega.« Torej, da jih ohrani, zaščiti, da jim nič in nihče ne bi škodoval ali jih
razpršil.
Pri »držati se« zapovedi ne gre za hladno in zunanje izpolnjevanje Božjih ali
Jezusovih zapovedi, ampak za veliko več. Gre za ljubezenski odnos z Očetom v
Jezusu Kristusu v moči Svetega Duha, ki nas želi varovati in ohranjati v
življenju. Zato naj bomo previdni, da ga ne bomo izgubili. V bistvu gre za
uresničitev tega medsebojnega odnosa v vsakdanjem življenju, v vsakem
trenutku in v vsaki situaciji. Le če ostanem v tem ljubezenskem odnosu, sem
lahko deležen te ljubezni med Očetom in Sinom ter jo lahko tudi živim in
udejanjam tudi sam.
Hvala ti, Jezus Kristus, moj Odrešenik, za obilne darove, ki si mi jih v tem
posebnem času podaril! Mnogih se nisem zavedal, ti pa si se mi preko njih
razodeval. Naj bom, napojen s tvojo ljubeznijo, pozoren na dogajanje okoli
mene, da bom zaznal, kje je že prostor za tvojo ljubezen in kje še kličejo po tvoji
ljubezni, da bom lahko prinašalec svežine in novosti,
ki jo živim iz evangelija, tvoje Besede.

OBVESTILA
PROŠNJI DNEVI Pred praznikom Gospodovega Vnebohoda imamo vsako leto
prošnje dneve. Letos so to 18., 19. in 20. maj. Vabimo vas k jutranjim svetim
mašam, ko posebej molimo za dobro letino, blagoslov pri vsakdanjem delu in
prosimo za ugodno vreme. Letos bodo zaradi pandemije korona virusa vse svete
maše v farni cerkvi sv. Lovrenca, ki je pripravljena za maševanje v teh razmerah.

V Katoliški cerkvi bomo v četrtek, 21. maja 2020, obhajali slovesni praznik
Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko
delovanje in odšel v nebo.
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed
najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu
4. stoletja.

Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po
svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval
učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo (prim. Mr
16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom
Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v
nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je
zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega
vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč
tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v
Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih
ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja
trajno Kristusovo navzočnost.
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na
katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po
Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja
besede posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri.
Šmarnice 2020 Na spletni strani Slovenskega katehetskega
urada (http://sku.rkc.si/) so vsak dan dostopne povezave do
šmarnic tako za otroke kot za odrasle.
Šmarnice za odrasle 2020 Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik
Newman (besedilo, posnetek, šmarnična misel)
Šmarnice za otroke 2020 Marjeta Cerar: Največji dar
(besedilo, posnetek, šmarnični izziv - pobarvanka ali naloga za
reševanje, povezovanje, labirint ..., slikica z nalogo). Na Radiu
Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam bom ob 10.15,
spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus.
Minulo nedeljo, 10. maja, smo lahko imeli svete maše pri odprti cerkvi. Ob
vhodu v cerkev nas je čakalo razkužilo, s seboj smo morali imeti zaščitno masko
in na cerkvenih klopeh nas je čakal napis »Tukaj lahko sedite.« Po tem razporedu
lahko naša farna cerkev sprejme hkrati do 50 vernikov, oz. nekoliko več, če
določeno klop zasedejo člani istega gospodinjstva. Pri vseh 3 nedeljskih svetih
mašah in vključno s sobotno večerno se nas je zvrstilo 122 vernikov. Običajni
nedeljski obisk pa je prej bil okrog 350 faranov. Spoštovani verniki, upamo, da
nas v prihodnje vsako nedeljo več in bomo dosegli obisk kakor je bil pred
epidemijo. Hvala vam, da ste se držali navodil in ukrepov, da smo s skupnimi
močmi zmanjšali število okužb in smrtnih žrtev. Ugotavljamo da, smo v Posavju
bili glede tega zelo obvarovani. Bogu hvala in sv. Roku, ki je priprošnjik zoper
kužne bolezni.

8. obletnica

Vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.
VSE SVETE MAŠE SO V ŽUPNIJSKI CERKVI SVETEGA LOVRENCA.
Ob 8.00

NEDELJA
6. velikonočna,
nedelja turizma;
Jošt, puščavnik

17. 5.
Ob 10.00
2020

PONEDELJEK

18. 5.

Janez I., papež, mučenec;
2020
1. prošnji dan

TOREK
Krispin, redovnik;
2. prošnji dan

SREDA

Ob 19.00

za † Podpečan Stanislava (30. dan)
za blagoslov pri vsakdanjem delu, dobro letino in
ugodno vreme
za † Pavlovič Diano (nam. cv.)

Ob 8.00

za † Alojzijo, Ivana in Štefko Godler

Ob 19.00
Ob 8.00

19. 5.
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

20. 5.
Bernardin Sienski,
2020 Ob 19.00
duhovnik; 3. prošnji dan
ČETRTEK
Gospodov vnebohod

PETEK

Ob 8.00

21. 5. Ob 10.00
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

22. 5.
Marjeta (Rita) Kasijska,
2020 Ob 19.00
redovnica
SOBOTA

Servul (Socerb) Tržaški,
mučenec

za farane /
za † Žerjav Draga (nam. cv.)
za † Anico Rožman

Ob 8.00

23. 5.
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

NEDELJA
7. velikonočna,
24. 5.
nedelja sredstev
2020
družbenega obveščanja;
Ob 10.00
Marija Pomagaj
Ob 19.00

za † Pezdirc Dominika-Minča (7. dan)
za dobrotnike Slomškovega doma
po namenu
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
za † družini Žnideršič-Bertole
za † starše Ano, Janeza, brata Ludvika Smukovič,
teto Potokar Jožefo in starše Bratanič
za † g. Toneta Bobiča, župnika na Studencu
za † Jeršič Ivana (nam. cv.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Ivanko Ferenčak ter v dober namen in vse †
Ogorevčeve
za † Prah Marijo (nam. cv.)
za farane /
za † Toneta Furlan, brate Ivana, Slavkota, Joškota,
sestri Helenko in Tonko, svake Tinčeta, Markota,
Andreja, stare starše Jakolič in pozabljene duše v
vicah
za † starše, brate, sestre, sorodnike Cerjak in stare
starše Dimič-Cerjak
za † Ivana Ogorevc

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE PRISPEVEK O
KULTURNI DEDIŠČINI, KI GA PRIPRAVLJA ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ.
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