28. 6. 2020
1. berilo: 2 Kr 4,8-11.14-16a; Psalm: Ps 89; 2. berilo: Rim 6,3-4.8-11; Evangelij: Mt 10,37-42

13. NEDELJA MED LETOM
Sprejemam, da lahko dajem
Ena od stvari, pri katerih je Jezus vztrajal, ko je govoril o tistih, ki mu
želijo slediti, je, da zapustijo očeta, mamo, ženo, otroke, sestre, hišo,
deželo; da zapustijo vse, zaradi ljubezni do njega in njegovega
evangelija (Lk 18,29; Mt 19,29; Mr 10,29). Zahteva celo: »Če kdo
pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov,
sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec.« (Lk 14,26)
Te zahteve niso le za nekatere, ampak za vse tiste, ki mu želijo slediti
(Lk 14,26.33).
Težko si predstavljamo, da bi Jezus od vseh ljudi v Galileji zahteval, naj
zapustijo svoje družine, dežele in vasi, da bi mu sledili. Vendar je Jezus sam dal
zgled. Ko ga je njegova družina poskušala odpeljati nazaj domov, je rekel: »'Kdo
je moja mati in kdo so moji bratje?' In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog
njega, in rekel: 'Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč uresničuje
Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.'« (Mr 3,33−35). Na ta način je razširil
družino. Ustvaril je novo skupnost. Vanjo je vključil večinoma revne in
izključene (Lk 4,18; Mt 11,25). Novonastala skupnost je s svojim spoštovanjem
in sprejemanjem teh ljudi omočila, da so izkusili, kako jih Bog sprejema (Lk
14,12−14). Tako kot veliki preroki v preteklosti je tudi Jezus želel utrditi
življenje skupnosti v Galilejskih vaseh. Zagotavljal je: »Resnično, povem vam:
Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre
ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s
preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v
prihodnjem veku pa večno življenje.« (Mr 10,29–30) Tisti, ki imajo pogum, da
razbijejo zaprti krog svoje družine, bodo našli v novi skupnosti spet stokratno
vse, kar so zapustili.
Jezusova smrt na križu je posledica njegove svobodne odločitve, da bo
oznanjeval veselo vest, da je Bog Oče vseh ljudi in da je zato treba sprejeti vse
ljudi kot brate in sestre. Največja ljubezen je dati življenje za druge. Sprejeti svoj
križ in slediti Jezusu pomeni sprejeti njegovo držo do vseh ljudi.
O tem, kako izgubiti svoje življenje, da bi ga ohranili, se je med prvimi kristjani
precej pogosto govorilo. Npr.: Da je lahko bil Pavel zvest Jezusu in si pridobil

življenje, je moral izgubiti vse, kar je imel: kariero in spoštovanje svojih ljudi.
Bil je tudi preganjan. Isto se je zgodilo mnogim kristjanom. Ravno to je paradoks
evangelija: zadnji je prvi; zmaga tisti, ki izgubi; tisti, ki daje vse, vse ohrani; tisti,
ki umre, živi. Tisti, ki ima pogum izgubiti življenje, ga pridobi. To je logika, ki je
precej drugačna od tiste, ki danes vlada svetu.
Pomembno je, da se Jezusov učenec in misijonar vedno zaveda, da ne bo nikoli
sam. Če bo ostal zvest svojemu poslanstvu, bo imel gotovost, da se je Jezus
poistovetil s njim in se bo po njem razodel tistim, ki jim oznanja veselo vest. In
tako kot je Jezus odseval Očeta, tako naj bi Jezusov učenec odseval Jezusa,
njegovo in Očetovo ljubezen.
Sveta ne spreminjajo odloki političnih voditeljev in Cerkve ne spreminjajo odloki
papežev in škofov. Potrebna je sprememba življenja ljudi, medosebnih odnosov
in odnosov v skupnosti; v nasprotnem primeru se nič ne bo spremenilo. Zato je
za Jezus tako pomembno vsako najmanjše dejanje: tudi kozarec vode, ki jo damo
revnemu človeku!

PRVOOBHAJANCI 2020
1.
2.
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Balon Gašper
Bizjak Leni
Franko Saška
Gregorevčič Lara
Hauer Maks
Kolić Janez Pavel
Kostanjšek Miha
Kostevc Maj

9. Kovač Anej
10. Planinc Ela
11. Preskar Anej
12. Račič Žan
13. Roguljič Leon
14. Stanič Alja
15. Stanič Nika
16. Zofič Aria

Vsem prvoobhajancem, njihovim staršem,
krstnim botrom in starim staršem ob vašem prazniku
čestitamo in želimo, da bi se odslej še raje udeleževali
svete maše in prejemali sveto obhajilo.

OBVESTILA
Izteka se tretji mesec, ko je bila v naši župniji vzpostavljena 24-urna
molitvena veriga. Okoli 50 župljanov je brez zadržkov sprejelo pobudo in so,
nekateri za krajši ali daljši čas, nekateri pa vse tri mesece, oddvojili uro časa za
poglobljeno molitev. Hvala Bogu smo bili obvarovani hujših preizkušenj v
prvem valu pandemije. Še posebej smo hvaležni tistim, ki ste žrtvovali uro
nočnega počitka in omogočili neprekinjeno prisotnost molitve v naši župniji.
Kljub temu, da smo na videz iz najhujšega, pa ne moremo slutiti, kaj je še
pred nami. Soočamo se s klicem k spreobrnjenju in budnosti. Vsi ste vljudno

povabljeni, da od 1. 7. 2020 pomnožimo molitev v času milostne ure. Torej med
15. in 16. uro vsakodnevno naj se v župniji združimo v molitvi rožnega venca
Božjega usmiljenja in vzklikov, seveda vsak tam, kjer pač je.
Kdor je v tem času zadržan zaradi službe ali drugih obveznosti pa naj nameni
katerikoli čas, ki mu odgovarja v isti namen.
Bolj ko poznamo našo vero, več ko se družimo z Bogom, bolj smo sposobni
živeti poslanstvo, ki nam ga je Stvarnik namenil. Radi vzemimo v roke Sveto
pismo, živo besedo, ki se ne spreminja in velja vekomaj. Sveto pismo ima moč,
da prenavlja naš um, da nam da moč in tolažbo v stiski, da pokaže pravo pot.
ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA Na običajni rožni venec
molimo: Na prvih treh jagodah: Oče naš, Zdrava Marija, Vera. Pri
vseh petih desetkah molimo: a) pri velikih jagodah: Večni Oče,
darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe
vsega sveta. b) pri malih jagodah (desetkrat): Po njegovem prebridkem
trpljenju, usmili se nas in vsega sveta. Na koncu dodamo (trikrat):
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta.
Jezus: ” Moli stalno ta rožni venec, ki sem ti ga razodel. Kdor ga bo
molil mu bom podelil veliko usmiljenje že v življenju, posebno pa ob
smrti.”

V Katoliški cerkvi 29. junija praznujemo slovesni praznik
apostolov sv. Petra in Pavla.
Petra imenujemo »prvak apostolov«, ker mu je Jezus določil
vodstveno vlogo v svoji Cerkvi, Pavlu pa »apostol narodov«, ker je bil
po posebni Božji izvolitvi največji misijonar vseh časov. Skupaj
godujeta zato, ker sta skupaj dala življenje za Kristusa. Zaradi ključev,
o katerih govori Jezus, ko Petra imenuje za njegovega namestnika na
zemlji, ga upodabljamo s ključi v rokah in mu pravimo »nebeški
ključar«. Apostola Pavla upodabljajo z brado (filozof), s knjigo
(pisatelj) in z mečem (Božja beseda – pa tudi orodje njegovega
mučeništva). Na oltarjih se njuna kipa pojavljata ponavadi vedno skupaj.
Na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla slovenski škofje diakone
posvečujejo v duhovnike. Letošnjih novomašnikov je 7, 5 iz ljubljanske
nadškofije, 1 iz novomeške škofije in 1 od družbe Vincencija Pavelskega –
lazarist. Čestitamo jim za pogumno odločitev in molimo zanje.
V Katoliški cerkvi 3. julija praznujemo god sv. Tomaža, apostola in mučenca.
V naši domovini je temu apostolu posvečenih 34 cerkva (8 župnijskih in 26
podružnic).

8. obletnica

BOLNI IN STAREJŠI STE VABLJENI K SPREMLJANJU
NEDELJSKE SVETE MAŠE PO TV SLO 2 OB 10.00.

NEDELJA
13. med letom;
Pavel I.,
Papež
PRVO SVETO
OBHAJILO

Ob 8.00

28. 6.
Ob 10.00
2020

Ob 19.00
Ob 8.00
29. 6. Ob 10.00
PONEDELJEK
Peter in Pavel, apostola 2020 Ob 19.00

TOREK

Prvi mučenci
rimske Cerkve

SREDA
Oliver Plunkett,
škof, mučenec

ČETRTEK

Ptujskogorska
Mati Božja;
1. četrtek

PETEK

Tomaž, apostol;
1. petek

za † Gregel Marjana (obl.)

Ob 8.00

za † Darka Bukovinski
za edinost v Cerkvi in trdnost vere

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Matica Ivana (30. dan)
za duhovniške in redovniške poklice;
sledi molitvena ura pred Najsvetejšim

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Florjanič Olgo (obl.)
za † soseda Ladota in Franceta Volčanšek ter
pozabljene duše v vicah; sledi pobožnost 1. petka
za milost odpuščanja
za † družino Klemenčič Radka in Ivano ter sina
Marjana

2. 7.
2020

3. 7.
2020

za † Miroslavo Kalin
za † Polonco in Ivana Gabrič
za † Alojzijo in Frančiška Kolan ter Ano Vouk
za † Šavrič Vincencija-Ceneta (30. dan)

Ob 8.00

30. 6.
2020 Ob 19.00
1. 7.
2020

za farane /
za † Jožeta Ogorevc (obl.), † Ogorevčeve,
Ferenčakove in Kostevčeve
ZA DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV
za † Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah

Ob 19.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

SOBOTA

Urh (Ulrik, Uroš), škof;
1. sobota

4. 7.
2020

NEDELJA
Ciril in Metod,
slovanska apostola,
sozavetnika Evrope

5. 7.
2020

Ob 10.00

za † tete, strice, prijatelje, sodelavce, sorodnike;
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim
za † Antona in Nežo Krstnik (obl.) ter starše Kralj
za farane /
za † Žerjav Draga (nam. cv.)
za † Bronislavo Orehek

Ob 19.00

za † Bahč Bogdana, Avgusta in Štefko Lončarič

Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00

Na župnijski spletni strani lahko spremljate prispevek o kulturni dediščini, ki ga pripravljata Alenka
Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.
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