
 

1. berilo: 1 Kr 19,9a.11-13; Psalm: Ps 85; 2. berilo: Rim 9,1-5; Evangelij: Mt 14,22-33 

 

LOVRENČEVA NEDELJA 

 
Danes, v nedeljo, 9. avgusta 2020, obhajamo župnijsko žegnanje v čast sv. 
Lovrencu. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00. Ob 10. uri bo slovesna 

sveta maša, ki jo bo vodil gospod Franc Rataj, CM, vizitator lazaristov.  

 
Vsem faranom  

čestitamo župnijski praznik v želji,  

da bi se v svojem življenju zgledovali  

po svetem Lovrencu in se mu še naprej v molitvi  

priporočali za živo in močno vero! 

 

 

19. NEDELJA MED LETOM 
 

Si upam iz čolna? 
 

Ko pridejo preizkušnje ali stiske, se nam hitro zgodi 

občutek, da nas je Jezus zapustil. Nekaj podobnega so 
doživeli tudi njegovi učenci. Na Jezusovo pobudo so 
pluli na drugo stran jezera in se zaradi viharja znašli v 
življenjski nevarnosti. Čeprav so bili izkušeni ribiči, so 
se zbali za svoje življenje, ko je veter z valovi 
premetaval njihov čoln. Jezus je ta čas na gori molil na 
samem. Ko so bili sredi največjih težav, je prišel do 
njih po morju in jih s svojim nenadnim prihodom 

povsem presenetil. Na ta način jim je na konkreten 
način pokazal, da je z njimi tudi takrat, ko se jim zdi, da so ostali sami in njega ni 
z njimi.  

 

9. 8. 2020 



Ta dramatični dogodek na Galilejskem morju je med drugim razkril tudi Petrovo 
podobo. Zelo dobro se vidi njegova hitra odzivnost, nagnjenost k delovanju, ne 

da bi prej premislil, kaj počne. Zaradi tega je pogosto doživel neuspeh, kar pa ga 
je vedno privedlo do obžalovanja. Jezus je pogosto privedel svoje učence v 
različne preizkušnje in stiske, da bi lahko jasneje videli, da ni povsem preprosto 

hoditi po njegovi poti, da to tudi nekaj stane.  

 

Lahko rečemo, da je veliko neuspehov v našem krščanskem življenju in 
delovanju posledica podobnega ravnanja, kot je bilo Petrovo – preveč 
impulzivno in čustveno. Na srečo se je Peter v trenutku svojega neuspeha oklenil 
Jezusa in se ga trdno držal. Vsakič, ko je padel, je vstal. Njegovi neuspehi so ga 
vodili k temu, da je še bolj vzljubil Jezusa in mu povsem zaupal. Na ta način nam 
je vzgled, kako naj mi ravnamo v trenutkih svojih neuspehov, padcev.  

 

Gospod ves čas bdi nad nami, še posebej v trenutkih skušnjav in težav. Jezus 
nam zagotavlja, da se nam ni potrebno bati ničesar, če zaupamo vanj in v 
njegovo veliko ljubezen do nas. Ko nam grozijo nesreče ali preizkušnje, 
odgovorimo nanje z vero in upanjem v Božjo ljubezen, skrb in navzočnost. 
Obujajmo v sebi zaupanje v Gospoda, v njegovo moč in pomoč.  
 

V takšnih trenutkih se lahko obrnemo nanj z molitvijo: »Gospod Jezus, pomagaj 
mi z darom Svetega Duha, da ti bom vedno zaupal in nikoli dvomil v tvojo 

navzočnost in moč, da mi pomagaš. V trenutkih dvoma in šibkosti naj se 
oklepam tebe, kot se te je Peter. Okrepi mojo vero, da bom lahko zvesto hodil po 

poti, na katero si me poklical.« 

 

Hvala ti, Jezus, moj vodnik in prijatelj, da mi padce v vodo ne kažeš kot 
napake, ki me ustavijo. Kažeš mi jih kot del življenja, ko sem se s tvojo 

pomočjo upal stopiti iz čolna in hoditi po vodi tja, kamor me vabiš ti.  
Vmes bom padel, ti pa si tam vsakič, da me dvigneš.  

Tudi ko izgubim pogled, ga ti ne – hvala ti, čudoviti Gospod. 
 

OBVESTILA 

 

Za nami je 9. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja 
Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za † 
Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v ponedeljek, 10. avgusta 2020, v njuni 

rojstni župniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska 
sveta maša bo v Marijareški župnijski cerkvi ob 11.00 in potem v Planinskem 

domu pod cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom 

10. 8. 2020 ob 8.00 izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena 
prevoza in pogostitve 15€ po osebi.  



 

Največji cerkveni Marijin praznik je MARIJINO VNEBOVZETJE, ki ga 

obhajamo 15. avgusta. Marijino Vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, 
da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje 
predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem 

dnevu deležni vsi ljudje. Marijino Vnebovzetje pomeni poklon 

ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. 
Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja 
dostojanstvo in poklicanost vsake žene. 
Praznovanje Marijinega Vnebovzetja nas želi spomniti tudi na 
to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna 
sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo 
uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik 
pripravlja večno bivanje. Marijino Vnebovzetje v vernikih 

poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri 
Bogu dosegljiv za vsakega vernika. 

 

Od 15. avgusta zvečer in do sobote, 12. septembra 2020, zjutraj bodo vse svete 

maše v cerkvi sv. Roka. 
 

V pripravi na Rokovo žegnanje imamo letos tudi devetdnevnico v čast sv. 
Roku, ki je priprošnjik zoper kužne bolezni. Devetdnevnico smo pričeli v petek, 
7. avgusta 2020, in jo bomo zaključili na praznik Marijinega vnebovzetja. 
 

Rokovo žegnanje v čast sv. Roku bomo pričeli na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta 2020, ob 19. uri. Pri tej maši, ki jo bo daroval dekan g. 

Roman Travar, CM, župnik v Artičah in Sromljah, bo blagoslov zdravilnih 

rož. Obnovili bomo tudi posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji. 

 

Na Rokovo, 16. avgusta 2020, bodo sv. maše ob 6., 7., 8., 9., 10. in ob 19. uri.  

Slovesno sv. mašo ob 10.00 bo daroval novomašnik Rok Vinko Žlender, CM, 

kaplan v Dobovi. Ves čas bo tudi priložnost za spoved v okviru ukrepov covid-

19. Lepo vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!  
 
Verniki ob vstopu v cerkev uporabijo razkužilo, nosijo zaščitno masko in skrbijo za 
primerno razdaljo. 

Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben 
nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in 
naslova). 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-

krepitve-epidemije-covid-19-stanje-21-julij-2020 

 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-krepitve-epidemije-covid-19-stanje-21-julij-2020
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-krepitve-epidemije-covid-19-stanje-21-julij-2020


8. obletnica 

 

 

NEDELJA 

LOVRENČEVA 

19. med letom, 

Terezija B. od Križa 
(Edith Stein, mučenka) 

   9. 8. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za farane /  

za † očeta Jožeta in brata Jožeta Kostevc (obl.),  
† Kostevčeve, Ogorevčeve in Franca Ferenčak 

za † Aleksandro in Alojza Eržen 

za † starše Jožico in Dušana Jovanovič, stare starše 
Slavo in Antona Štritof 

PONEDELJEK 
Lovrenc,  

diakon, mučenec; 

župnijski zavetnik 

  10. 8. 

2020 

 

Ob 11.00 

 

Ob 19.00 

Jutranje sv. maše ne bo. 
v Marija Reki za † Pavlino (obl.) in Antona 
Zakonjšek 

v čast svetemu Lovrencu za trdnost vere 

TOREK 
Klara (Jasna), devica, 

redovna ustanoviteljica 

11. 8. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za vse žive in pokojne dobrotnike ter duše v vicah 

 

za † Podpečan Stanislava (nam. cv.) 

SREDA 
Ivana Šantalska, vdova, 

redovnica 

12. 8. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Župevc Alojza (obl.) in vse † sorodnike 

 

za † Živič Alojza (30. dan) / 
za † Jeršič Mihaela (7. dan) 

ČETRTEK 
Poncijan, papež in  

Hipolit, duhov., muč. 

13. 8. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Godler in Zver 
 

za † Veble Zinko in vse † Vebletove 

PETEK 
Maksimiljan Kolbe, 

duhovnik, mučenec 

14. 8. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Zupančič Zinko (nam. cv.) 
za † Lepšina, Radanovič in v zahvalo 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE –  

veliki šmaren 

15. 8. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za † Diano Pavlovič (nam. cv.) 
za † Dernikovič Roziko (obl.) 
sv. Rok za † Tilko Polovič (nam. cv.) / 
za † starše Ivana in Polonco Gabrič ter sorodnike 
Mirt 

NEDELJA 

ROKOVA, 

 

20. med letom, 

 

Rok,  

romar, spokornik 

  16. 8. 

2020 

Ob 6.00 

Ob 7.00 

 

Ob 8.00 

 

Ob 9.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

sv. Rok na čast sv. Roku za zdravje  

sv. Rok za † brata Slavka (25. obl.) in starše 
Kramarič 

sv. Rok za † Ivana Lapuh st., Nežko Lapuh in † 

Jožeta 

sv. Rok † starše Bertole in Radota Bertole ter Ano 
Radanovič 

sv. Rok za † Pečnik Ivana /  
za † Marijo in Ludvika Kocen ter sorodstvo, za 

zdravje in blagoslov v družini 
sv. Rok za † Todorja Mihajlovič (85. roj. dan) 

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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