12. 7. 2020

1. berilo: Iz 55,10-11; Psalm: Ps 65; 2. berilo: Rim 8,18-23; Evangelij: Mt 13,1-23

15. NEDELJA MED LETOM
Beseda ima v sebi moč življenja
Tako kot rabini je tudi Jezus pogosto uporabljal
prispodobe, ki so kot zakopani zaklad, ki čaka, da ga
odkrijemo (Matej 13:44). Ko Sveto pismo govori o
duhovnem življenju, pogosto uporablja podobo rastlin ali
dreves. »Blagoslovljen mož, ki zaupa v GOSPODA in je
GOSPOD njegovo zaupanje. Je kakor drevo, zasajeno ob
vodi ...« (Jer 17,7-8; prim. Ps 1,3).
Jezusova prispodoba o sejalcu je namenjena poslušalcem njegove besede.
Obstajajo različni načini sprejemanja Božje besede in v skladu s tem tudi različni
sadovi. 1) Poslušalec s predsodki, ki ima zaprt um. Takšna oseba je nedosegljiva
in slepa za tisto, česar noče slišati. 2) Plitvi poslušalec, ki ne premišljuje o
stvareh in je brez globine. Zelo hitro se navduši, toda pogosto za zelo kratek čas.
3) Poslušalec z mnogimi zanimanji ali skrbmi, vendar ni sposoben slišati ali
razumeti, kaj je resnično pomembno. Takšna oseba je preveč zaposlena, da bi
molila oz. preveč zasedena, da bi meditirala Božjo besedo. 4) Poslušalec z
odprtim umom. Taka oseba je ves čas pripravljena poslušati in se učiti. Nikoli ni
preveč ponosna ali preveč zaposlena, da bi se učila. Vedno znova posluša, da bi
razumela. Bog daje milost tistim, ki so lačni njegove besede, jo želijo razumeti in
živeti v skladu z njo.
Jezus je svojim učencem povedal, da ne bodo vsi razumeli prispodob, ki jih
uporablja. Zavedal se je, da nekateri, ki so slišali njegove prispodobe, nočejo
razumeti njihovega pomena. Imeli so namreč zaprto srce. Božja beseda pa se
lahko ukorenini le v sprejemljivem srcu, ki je poslušno in pripravljeno slišati
Boga, ga dojeti in udejanjiti njegovo voljo.
Jezusove prispodobe nas bodo razsvetlile, če se jim bomo približali odprtega uma
in srca, pripravljeni dovoliti jim, da nas izzovejo. Če pristopimo do njih s
prepričanjem, da odgovor že poznamo, potem lahko tudi mi gledamo, a ne
vidimo, poslušamo, a ne slišimo in ne razumemo.

Ena lekcija iz te prispodobe je jasna: žetev zagotovo pride. Medtem ko bo nekaj
semena padlo ob pot ali na kamnita tla in nikoli ne bo ne zraslo ne dozorelo,
nekaj zrnja pa bo zadušilo trnje, bo vseeno prišla letina. Seme, ki pade na dobro
zemljo, v srce, ki je odprto, bo obrodilo obilo sadu. Bog Oče je vedno pripravljen
govoriti z vsakim od nas in nam omogočiti razumevanje njegove besede.
Prosimo Svetega Duha, da v nas zbudi lakoto po njegovi besedi, nam da odprto
srce zanjo ter željo po razumevanju in izpolnjevanju besede.
Hvala ti, moj Gospod, da mi odpiraš srce, da slišim, vidim.
Hvala, da me tako vodiš do doumevanja v srcu in spreobrnjenja,
saj me tako ozdraviš. Hvala, da mi daješ Besedo, ki mi daje tudi moč,
da živim to, k čemur me vabiš.
Slovenska vernost na preizkušnji (iz knjige Letopis Cerkve na Slovenskem,
1971, str. 30-31)
Do srede 13. stoletja so Slovenci dosegli kulturni in verski razvoj, ki ni zaostajal
za drugimi evropskimi narodi. Podrejeni so bili ali neposredno cerkvenim
gospodarjem ali domačim svetnim velikašem.
Vmes je nepopisne strahote prinesel l. 1348 potres, ki je trajal 40 dni ter porušil
26 mest in nešteto vasi – samo razklani Dobrač je s plazom zasul 17 koroških
vasi in novih 8 vasi je zalila zajezena Zilja. Naslednje leto je pokosila še kuga
»črna smrt« nad tretjino ljudi, redko obdelana polja pa so uničile kobilice. Take
stiske naš svet še ni poznal. Večali so jo še pogostni ropi klativitezov in drugih
upornikov; ti so l. 1350 ubili svetniškega oglejskega patriarha Bertranda, ki je
potrudljivo lajšal versko gorje. Žrtev umora je bil l. 1394 tudi patriarh Jan
Sobieslav, čeprav je bil nečak slavnega cesarja Karla IV. Cesarska vojska ni
mogla obnoviti reda niti v začetku 15. stol. – patriarh Ludvik II. Teck je od 1418
za deset let dobil zavetje v Celju in moral je vso svetno oblast prepustiti
Benečanom. Dvojna nasilna smrt oglejskih patriarhov je bila viden dokaz, da je
pustošenje zajelo tudi Cerkev. Od 1378 do 1417 je razkol na papeškem prestolu
omajal ugled cerkvene oblasti in zasejal v krščansko družbo poguben razdor,
segajoč v vse cerkvene ustanove.

OBVESTILA
12. julija v Katoliški cerkvi godujeta sv. Mohor in Fortunat.
Najbrž večina pozna Mohorjevo družbo, najstarejšo
slovensko knjižno založbo, ustanovljeno leta 1852 na pobudo
blaženega škofa Antona Martina Slomška.

In zakaj je novi knjižni družbi izbral za varuha prav sv. Mohorja in Fortunata?
Sam piše: »Kar sta Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je nam Slovencem
sveti Mohor. Bil je od samega svetega Petra v našem
starodavnem Ogleju za škofa posvečen in iz Ogleja se je
prisvetila Slovencem zveličavna luč svete krščanske vere ...
Le v krščanstvu cveti in zori prava osrečilna omika; zatorej je prav in spodobno,
da se društvo, ki nosi in širi med Slovenci pravo omiko, po tem apostoli prave
omike tudi imenuje Društvo sv. Mohorja ...«
Mučenca sveta Mohor in Fortunat sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. Oglej
je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drave. Sv.
Mohor in Fortunat sta bila od leta 1461 do 1961 torej natanko petsto let prva
zavetnika ljubljanske škofije, odtlej pa sta njena drugotna patrona. Na
slovenskem ozemlju (južno od Drave) je njima posvečenih sedem župnijskih in
petindvajset podružnih cerkva. Po njih se imenuje več naselij Sv. Mohor, Šmohor
ali Mohor.
16. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god karmelske Matere
Božje. Praznik naj kristjane spodbuja k hvaležnosti za Božje
dobrote, dosežene po Marijini priprošnji. Spominja naj tudi na
resnico, da Marija ne zapusti nikogar, ki jo zvesto časti, se zateka
v njeno varstvo in jo posnema v dejavnem življenju.
Karmelski Materi božji so v Sloveniji posvečene tri župnijske in
štiri podružnične cerkve.
V četrtek, 16. julija 2020, bo ob 20. uri v Slomškovem domu seja ŽPS. Prosim
člane za zanesljivo udeležbo.
Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu
vozil v nedeljo, 26. julija, zbirali darove za vozila misijonarjev.
Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe
po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še
posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne
zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev.
Koronavirus naših misijonarjev zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati dobro!
Ljudem bodo pomagali, kolikor je le v njihovih močeh. V Misijonskem središču
Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano nabirko iz srca
zahvaljujemo.
Slovenski škofje ordinariji so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje
širjenja epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih
mask v zaprtih cerkvenih prostorih. Odločitev velja do preklica.
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za farane /
za † Andreja in Fani Hribar, Barico in Jožeta
Škofljanec, Reziko Kovačič in po namenu
za † Žust Alenko (obl.)
za † Danielo in Ceneta Šavrič (nam. cv.)
za † Prah Marijo (nam. cv.)
za vse † šoferje ZŠAM Brežice in vse ostale †
šoferje
za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji
v zahvalo za uspešno šolsko in veroučno leto ter za
zdravje v družini
na čast Roži Skrivnostni po njenih namenih in
duše v vicah
za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.)
v čast Karmelski Materi Božji
za † Brigito Kene-Gregorič
za † duhovnika Ivana Orla (50. obl.), žpk na
Gornji Polskavi
za odpravo vseh ovir za prejem božjega blagoslova
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za trdnost vere in edinost v Cerkvi
za † Cizelj Marijo (nam. cv.)
za farane /
za † Novak Karla in Ano, Gerjevič-Novak, Ivana
Žerjav, teto Rezko in strica Dragota
za † Franca Pečar (ob roj. dnevu)
za † Cerjak Vladimirja st. (obl.) iz Gornjega
Lenarta

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
Na spletni strani Društva 1824 (http://drustvo1824.si/) lahko spremljate prispevke o
kulturni dediščini, ki jih pripravljata Alenka Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.
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