7. 2. 2021

1. berilo: Job 7,1-4.6-7; Psalm: Ps 147; 2. berilo: 1 Kor 9,16-19.22-23; Evangelij: Mr 1,29-39

5. NEDELJA MED LETOM
Jezus ozdravi in daje dostojanstvo
Ko se je Jezus udeleţil praznovanja sobote v sinagogi, je
šel do Petrove hiše in ozdravil njegovo taščo. Ko jo
ozdravi, vstane in začne sluţiti. Jezus ji z ozdravljenem
povrne dostojanstvo in jo usposobi, da lahko dela dobro.
Jezus ne samo da ozdravi osebo, ampak ji vedno daje tudi
dostojanstvo in ji da moţnost, da začne sluţiti ţivljenju.
Ko se začne mračiti in je konec sobote, ko na nebu zasije
prva zvezda, Jezus sprejme in ozdravi bolne in tiste, ki so jih ljudje pripeljali k
njemu. Bolni in obsedeni so bili najbolj obrobni ljudje tistega časa. Niso imeli
nikogar, na katerega bi se obrnili za pomoč. Odvisni so bili od dobrodelnosti
drugih. Poleg tega jih je njihova religija imela za nečiste. Bili so izključeni iz
skupnosti. Niso mogli sodelovati v njej. Počutili so se, kot da jih je Bog zavrnil
in izključil.
V to njihovo neizmerno stisko in bolečino prinaša Jezus veselo vest: »Bog je z
vami. Ni vas zapustil. V njem je vaše novo ţivljenje. On vas ozdravlja in vam
daje moţnost, da znova ţivite v skupnosti.«
Evangelij nam predstavlja Jezusa, ki moli. Zelo se potrudi, da bi imel čas in
primerno okolje za molitev. Vstane pred ostalimi in gre na zapuščen kraj, da bi
lahko bil sam z Bogom. Velikokrat nam evangeliji govorijo o Jezusovi molitvi na
samem (Mt 14,22-23; Mr 1,35; Lk 5,15-16). Molitev mu omogoča, da ostaja v
globoki povezanosti z Očetom in v zavedanju svojega dostojanstva, Boţjega
Sinovstva (Lk 3,21-22). Molitev mu pomaga, da ohranja zavest o svojem
poslanstvu. Kot Jezus ni zmogel ostajati z Očetom in zavedanju svojega
dostojanstva in poslanstva brez molitve, tako je tudi z nami.
Jezus postaja vedo bolj znan. Vsi mu sledijo. To je zelo všeč učencem. Ko zjutraj
vidijo, da ga ni med njimi, ga gredo iskat, da bi ga pripeljali nazaj k ljudem, ki so
ga čakali. Rečejo mu: »Vsi te iščejo.« Mislili so, da bo Jezus šel z njimi na
praznovanje, med mnoţico, ki se ga veseli in raduje. Toda Jezus noče biti v
središču pozornosti. Ne išče svoje slave. Reče jim: »Pojdimo drugam. ... Za to
sem prišel!« Jezusovi učenci so bili presenečeni in razočarani. Ni bil takšen, kot

so si ga predstavljali. Jezus ima veselo vest o Očetu in njegovem kraljestvu. In to
ţeli sporočiti vsem ljudem. Ne ţeli, da se njegovi učenci zaprejo v ţe doseţene
rezultate. Ne smejo se ozirati na preteklo. Tako kot Jezus naj bi se tudi oni
zavedali svojega poslanstva: biti priče, biti oznanjevalci. Skupaj z njim naj bi
videli, kaj dela Oče in z njim delali njegova dela. Le tako bodo lahko postali
popolni, kakor je njihov nebeški Oče.
»Za to sem prišel!« To je bil prvi nesporazum med Jezusom in njegovimi učenci.
Trenutno je šlo za majhen nesporazum. Kasneje se bo v Markovem evangeliju to
nerazumevanje še povečalo in bo praktično nastal prelom med Jezusom in učenci
(Mr 8,14-21.32-33; 9,32; 14,27). Tudi danes ni drugače. Še vedno je veliko
nesporazumov. Prosimo Svetega Duha, da nas on uči in vodi, da bomo lahko
prav razumeli Jezusovo poslanstvo in bomo zmogli postati njegovi sodelavci v
izgrajevanju Boţjega kraljestva.
Gospod, hvala za tvoje iskanje mene –nakloni mi prosim milost,
da se ti v hvaležnosti, da si ti prvi, ki me iščeš, pustim najti in oznanjati tebe.
Gospod, hvala za tvoje iskanje mene. Nakloni mi, prosim, milost, da se ti v
hvaležnosti, da si ti prvi, ki me iščeš, pustim najti in oznanjati tebe.

OBVESTILA
Iz Poslanice svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov
»Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8). Odnos zaupanja je temelj
nege bolnikov.
Dragi bratje in sestre!
Praznovanje 29. svetovnega dneva bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja 2021,
na god Lurške Matere Boţje, je primeren trenutek, da posebno pozornost
posvetimo bolnikom in tistim, ki jim pomagajo, bodisi na krajih, ki so namenjeni
negi bodisi v naročju druţine in skupnosti. Posebno mislimo na tiste, ki po vsem
svetu trpijo zaradi učinkov koronavirusa. Vsem, zlasti pa najbolj ubogim in
odrinjenim, izraţam svojo duhovno bliţino in jim zagotavljam skrb in ljubezen
Cerkve.
… Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se ţrtvujejo za trpeče, izročam
Mariji, Materi usmiljenja in Zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih
neštetih svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje ter nam
pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo. Vsem in vsakemu
posebej iz vsega srca podeljujem svoj blagoslov.«
Vsebina poslanice je dostopna na:
https://katoliska-cerkev.si/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-29-svetovni-danbolnikov-2021

»Vabimo vas, da se pridruţite spletnim Srečanjem ob Boţji
besedi, ki potekajo vsak četrtek ob 19.30. Razmišljanja ob
nedeljskih odlomkih Boţje besede pripravlja Rok Ţlender CM,
kaplan v ţupniji Dobova. Srečanjem se pridruţite preko povezave,
ki jo dobite na e-mail naslov. Za informacije pokličite: 031 799
046 (Darja Ferenčak).«
Organiziramo 3 SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE
BIRME (2020–2021). Srečanja za birmanke in birmance, starše in botre bodo
potekala na daljavo (zoom), in sicer bo prvo srečanje »Birma – zakrament
ljubezni« v sredo, 24. 2. 2021, od 19.00 do 20.30. Ostali dve pa v sredo, 10. 3.
2021, (Kdo je dober birmanski boter?) in v sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh).
Srečanja pripravlja ga. Polona Vesel Mušič.
Prosimo starše in birmance ter botre, da se resno vključijo v to pripravo in v
kolikor še niste čim prej izberite botre in jih povabite na to duhovno pripravo.
Natančnejše informacije dobite pri katehetu Gorazdu.
VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020
(4. del)
… iz časa prvega vala epidemije covid-19, 15. 3. – 4. 5. 2020
Uradni začetek zaščitnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, se je pričel
v nedeljo, 15. marca. Na spletni strani ţupnije smo vsako nedeljo objavljali
duhovno misel in se priporočali svetemu Roku za zdravje in za prenehanje
epidemije.
Prvega aprila je bila odpovedana postna duhovna obnova za duhovnike celjske
škofije. Imeli naj bi jo v Vrbju pri Ţalcu.
Pričeli so se prenosi svetih maš po druţbeno-socialnih omreţjih, šola in
verouk pa sta potekala na daljavo.
5. aprila je bila cvetna nedelja brez blagoslova butaric, oljk in spomladanskega
cvetja.
Bogosluţje svetega tridnevja je potekalo brez navzočnosti vernikov, prav tako
se je prestavila tradicionalna krizmena maša, ki bi morala biti na veliki četrtek,
9. 4. 2020. Zgodila pa se je na binkoštno soboto, 30. 5. 2020, v mariborski
stolnici za celotno mariborsko metropolijo.
Velika sobota je bila brez blagoslova velikonočnih jedil v ţivo – samo po
televiziji in socialnih omreţij. S tem se v Breţicah nismo zadovoljili in šli v
akcijo – blagoslov velikonočnih jedil po mestu in vaseh iz avtomobila. Bili
smo medijsko pokriti na dnevniku pop tv – 24 UR.
Tednik DRUŢINA in mesečnik OGNJIŠČE smo razvaţali na dom.
Tako je bilo do 4. maja, ko so se ukrepi sprostili. Bil je dovoljen obisk svete
maše pod navodilih slovenskih škofov in NIJZ (obvezno razkuţevanje rok,
nošenje obrazne zaščitne maske, upoštevanje varnostne razdalje, …).
V soboto, 9. maja, smo imeli prvo poroko pod navedenimi zaščitnimi ukrepi.
(se nadaljuje)

9. obletnica
ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO
MOLITEV.
VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV.
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PONEDELJEK
Hieronim Emiliani,
redov. ustanov.;
Prešernov dan

TOREK
Apolonija (Polona),
devica, mučenka

SREDA
Sholastika,
devica, redovnica

ČETRTEK

Lurška Mati Boţja,
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PETEK
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redovnik
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Valentin (Zdravko),
duhovnik, mučenec

za † Polonco, Ivana Gabrič in sorodnike Mirt
za † stare starše Cerjak-Dimič, starše Cerjak,
brate, sestre, sorodnike in duše v vicah
za † Trefalt Joţeta (30. dan)
za † g. Ţerdin Antona (ţupnik Maribor - Sv.
Rešnje Telo)
za † Jeršič Ivana (obl.)
za † mamo Vučanjk Marijo in sina Vinka
za † Blaţévič Zvonimirja /
za † Zlobko Nikolaja (7. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8.00

za † Zorko Anico (nam. cv.)

Ob 8.00

za † sestro Marjanko Turk-Bujak
za farane /
za † Krošl Roberta (nam. cv.)
za † dr. Zvonimirja Škofljanec (nam. cv.)
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za farane /
za † Vinka in Pepija (obl.), vse † Ogorevčeve,
Kostevčeve in Količeve
za † Szabo Antonijo in Vlada, Nemec Alojzijo in
Josipa /
za † Kresonja Štefana (15. obl.)
za † Bratanič Ano-Anico (nam. cv.)
za † starše Martina in Marijo ter brata Tinčeta
Cerjak, starše Janeza in Terezijo ter brata Martina
Tršinar in druţine Starčič-Šepec
za † Lepšina in Šavrič (nam. cv.)
za † Neţko Koprivc

Ob 10.00

14. 2.
2021 Ob 18.00

za † Godler Ivana
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