18. 4. 2021

1. berilo: Apd 3,13-15; Psalm: Ps 4; 2. berilo: 1 Jn 2,1-5a;
Evangelij: Lk 24,35-48

3. VELIKONOČNA NEDELJA
Gospod sliši naše strahove in prinese mir
Medtem ko sta učenca enajsterim razlagala, kaj se
jima je zgodilo na poti v Emavs in kako sta prepoznala
Gospoda po lomljenju kruha, je nenadoma mednje stopil
sam Gospod in rekel: »Mir z vami!« Jezus se vrne k tistim,
ki mu pripadajo. Stoji v njihovi sredi, sam, ves kot prej,
čeprav na drugačen način. Pokaţe se v svoji poveličani
telesni obliki kot dokaz, da se je vstajenje zares zgodilo.
Presenečeni in prestrašeni učenci so mislili, da vidijo duha.
Njihova zmedenost se ne nanaša na prepričanje, da je Jezus vstal,
ampak na njegovo telesno naravo. Sami so morali izkusiti, kako teţko je
verjeti, da je resnično telesno vstal od mrtvih in ne samo njegov duh. Le
tako so se lahko usposobili za pričevanje o resničnosti njegovega
vstajenja.
Luka se ne boji prikazati tega, kar so doţivljali učenci. Vstali
Jezus sprejme njihovo zmedenost, prestrašenost in dvome. Pokaţe jim
svoje roke in noge. Potem jih prosi še za hrano in vpričo njih jé. Tako
se razodene kot odrešenik tudi tistih, ki so prestrašeni in v dvomih. Tudi
danes hodi z nami po poteh naše nevere, da bi v nas okrepil vero vanj in
nam dal moţnost, da mu pokaţemo svojo ljubezen in ga počastimo, ko
pomagamo ljudem v njihovih bolečinah in stiskah. Vedno namreč velja
njegova obljuba: Kar boste storili kateremu izmed najmanjših, boste
meni storili (Mt 25,40).
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Vera apostolov v
vstajenje je bila ključ za razlago in razumevanje Svetega pisma ter
osnova za velikonočno oznanilo. V njem so se izpolnile prerokbe in
obljube. Tako dobi Sveto pismo svoj polni pomen. Ljudje ga sami po
sebi ne moremo razumeti. Navzočnost vstalega Kristusa in moč
njegovega Duha nam odpirata um, da morejo besede zaţiveti in nam
omogočiti srečanje z ţivim Bogom.

Vi ste priče teh reči. Krščanska skupnost je poklicana, da je
priča vsega, kar se je zgodilo z Jezusom Kristusom, vsega njegovega
ţivljenja, trpljenja, smrti in vstajenja. Kot Cerkev smo poklicani biti
priča navzočnosti vstalega Gospoda, ki v njej in po njej deluje z vso
močjo, ter Boţjega kraljestva na tem svetu in v večnosti. Imamo
obljubo, da bomo deleţni tolaţbe Svetega Duha (Apd 9, 31).
Ko gledamo zgodovino Cerkve, lahko vidimo, kako je
postopoma potovala iz Jeruzalema na vse strani sveta. Evangelist je v
Apostolskih delih na kratko popisal njeno začetno evangelizacijsko pot.
Vsi so bili vanjo vključeni. Vsi naj bi namreč prejeli zveličanje, zlasti
vsi izključeni in grešniki (Lk 15,7.10).
Tako kot Marija smo vsi poklicani, vsa Cerkev, da se
popolnoma preobrazimo v Kristusu, da bi lahko bili deleţni
mesijanskega materinstva (Lk 1, 30-35). Magnifikat nam razkriva pravo
pot evangelizacije. Poklicani smo, da hodimo in nosimo v sebi besedo
odrešenja. Da hodimo v veri in zaupamo v Boga, ki izpolnjuje svoje
obljube. Da hodimo v veselju do njega, ki nas je blagoslovil, ne zaradi
kakršnih koli naših zaslug, ampak v poniţnosti sprejemanja ţivljenja.
Naj bo Marijina pot, ki je prva Jezusova učenka, naša pot: iti v Duhu
naproti našim bratom in sestram. S seboj pa naj nosimo − tako kot ona
− samo Jezusa Kristusa (Apd 3, 6).

OBVESTILA
SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE BIRME IN SVETEGA
PRVEGA OBHAJILA (2020–2021).
2. srečanje za prvoobhajanke in prvoobhajance, starše in botre, ki ga pripravlja g.
Peter Pučnik, SDB bo v sredo, 21. 4. 2021.
Srečanje za birmanke in birmance, starše in botre, ki ga pripravlja ga. Polona
Vesel Mušič bo v sredo, 21. 4. 2021.
Prosimo druţine prvoobhajank in prvoobhajancev birmank in birmancev, da se
resno vključijo v to duhovno pripravo. Prosimo, da sproti spremljate navodila,
povezana s tem.

»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga
bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali od 18. do 25. aprila 2021. Višek
molitvenega slavja bo v nedeljo, 25. aprila, ko se bomo pridruţili svetovnemu
dnevu molitve za duhovne poklice, za katerega je papeţ Frančišek napisal
poslanico. Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice je v izziv tako za
molivce za nove duhovne poklice kot tudi za tiste, ki jih Bog kliče v duhovni
poklic. Poklice bo prebujalo občestvo, ki je živo - dejavno! Ţupnijsko občestvo
pospešuje duhovne poklice predvsem s 'pristnim krščanskim ţivljenjem'.

Duhovni poklici so najbolj zanesljivo znamenje ţivosti nekega občestva.
»Župnija brez duhovnih poklicev je kakor družina brez otrok.« (sv. Janez Pavel
II.) Poklice bo prebujalo občestvo, ki moli! Duhovni poklici so zastonjski Boţji
dar, a obenem sad goreče molitve občestva, saj za prejem daru poklica Bog ţeli
človekovo sodelovanje. Pomembno je, da sodeluje celotno občestvo: druţine,
otroci in mladi, člani Molitvene zveze, bolni in trpeči ... Le-ti naj se zavedajo, da
njihove molitve, zdruţene s Kristusovim kriţem, pomenijo nenadomestljivi vir
moči pri prizadevanju za duhovne poklice. Poklice bo prebujalo občestvo, ki
kliče! Verujemo, da Bog tudi danes kliče zadosti delavcev v svoj vinograd,
vendar mnogi Boţji glas preslišijo. V skrbi, da bi mladi slišali Boţji glas, jih
izrecno in osebno povabimo, naj prisluhnejo, kam jih kliče Bog. Ne bojimo se
predlagati naj razmislijo o morebitnem poklicu v duhovniško ali posvečeno
ţivljenje. Metodo osebnega povabila je uporabljal ţe Jezus.
Povezani preko telefona – Slovenska karitas povezuje starejše osebe in mlajše
prostovoljce, da se pogovarjajo po telefonu in si tako krajšajo čas. Pogovor, ki
starejšim polepša dan. Prijave zbirajo na telefonski številki 069-928-187, vsak
dan med 9. in 20. uro. Pokličite in se prijavite na brezplačne telefonske klepete.
V Katoliški cerkvi 23. aprila praznujemo god sv. Jurija, mučenca.
Po ljudskem koledarju je pravi začetek pomladi na spominski dan
sv. Jurija, vojaka in mučenca. O njem vemo zelo malo
zgodovinsko zanesljivega. Njegova domovina je bila maloazijska
provinca Kapadokija. Izbral si je vojaški poklic in v njem hitro
napredoval, ob tem pa je v njem rasla tudi globoka in močna vera.
Ko se je začelo preganjanje, je razdajal svoje imetje med reveţe in se sam oglasil
na dvoru, da je kristjan. Začelo se je mučenje, ki ga je junaško prenesel.
Nazadnje je bil obglavljen. S svojo smrtjo je spreobrnil veliko ljudi. Upodabljajo
ga kot zmagovalca nad zmajem. V Beli krajini je še danes ohranjeno znamenito
jurjevanje, ki je bilo nekoč razširjeno po vsej Sloveniji.
Na Slovenskem mu je posvečenih kar 75 cerkva, od teh 39 ţupnijskih. Po njem
so imenovani tudi številni kraji (Šenčur, Šentjurij, Šenturška gora).
Sv. Marko, apostol in pisec drugega evangelija goduje 25. aprila.
Po izročilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi
njegov prevajalec. Rodil naj bi se v Palestini l. 20 po Kr., umrl pa
naj bi v drugi polovici I. stoletja. Vsak od štirih evangelistov ima
svoj simbol, s katerim ga upodabljajo. Markov simbol je lev, motiv
pa se navezuje na zapis iz knjige Razodetja (prim. Raz 4,7), ki
govori o štirih ţivih bitjih, ki Bogu dan in noč pojejo slavo. Leva
(zver) povezujejo z Markom, ker se njegova pripoved začne z delovanjem Janeza
Krstnika v puščavi (prim. Mr 1,13).

9. obletnica

ŢUPNIJSKA CERKEV SV. 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.

Ob 8.00

NEDELJA

3. velikonočna,
Evzebij, škof
začetek tedna za
duhovne poklice

PONEDELJEK
Leon IX., papeţ

TOREK
Teotim (Teo),
misijonar, škof

SREDA
Anzelm,
škof, cerkveni učitelj

ČETRTEK

Hugo,
škof v Grenoblu

18. 4.
2021 Ob 10.00
Ob 19.00
Ob 8.00

19. 4.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

20. 4.
2021 Ob 19.00

SOBOTA
Fidelis iz Sigmaringena,
duhovnik, mučenec

Ob 8.00
Ob 19.00

za † Ogorevc Slavka (nam. cv.)
za verne duše v vicah
za † Trefalt Joţeta (nam. cv.)

Ob 8.00

za † Hrastovšek Terezijo-Zinko (nam. cv.)

22. 4.
2021 Ob 19.00

24. 4.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

NEDELJA

Marko,
evangelist

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Štefko Godler in Marijo Belič

Ob 10.00

za farane /
za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, Joška,
Draga Ţerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka
Marka in Toneta ter vse † sorodnike in trpeče
duše v vicah
za † Urek Antona (nam. cv.)

Ob 19.00

za † Bratanič Anico-Ano (nam. cv.)

4. velikonočna,
nedelja
Dobrega Pastirja;

za edinost v Cerkvi in trdnost v veri

Ob 8.00

Ob 8.00

23. 4.
2021

za dušno in telesno zdravje ter po namenu

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.)
za † Mimico Kolan iz Sromelj (nam. cv.)
za † Vimpolšek Ano Marijo (obl.), † Vimpolšek
Josipa, † Bratanič Franca in starše
za † Zorko Anico (nam. cv.)

21. 4. Ob 19.00
2021

PETEK

Jurij, mučenec,
zavetnik Ljubljane

za farane /
za † Predanič Martina (10. obl.), vse †
Predaničeve in pozabljene duše v vicah
za † Tomše Slavico in Marjana
za † Binkovski Edija (obl.), vse † domače in po
namenu
za zdravje g. Zvoneta Podvinskega

25. 4.
2021
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