16. 5. 2021

1. berilo: Apd 1,15-17.20a.20c-26; Psalm: Ps 103; 2. berilo: 1 Jn 4,11-16; Evangelij: Jn 17,11b-19

7. VELIKONOČNA NEDELJA
NEDELJA SREDSTEV DRUŢBENEGA OBVEŠČANJA
Bog nas je izbral in poslal
Današnji evangelij postavlja pred nas Jezusovo duhovniško
molitev.
Svojo skrb za učence spremeni v molitev: »Sveti Oče, ohrani jih
v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.« (17,11) Vse, kar
počne v svojem ţivljenju, počne v Očetovem imenu. On je razglasitev Boţjega
imena. Ime Boga je GOSPOD, JHWH. V njegovih časih se je to ime izgovarjalo
z besedami Adonai, Kyrios, Gospod. Peter v govoru na binkošti pravi, da je bil
Jezus zaradi svojega vstajenja postavljen za Gospoda: »Zagotovo naj torej vé vsa
Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi kriţali, je Bog naredil za Gospoda in
Mesija.« (Apd 2, 36) Pavel pravi, da je bilo to storjeno zato, da »vsak jezik
izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.« (Fil 2,11). JHWH,
Boţje ime je dobilo konkretno obličje v Jezusu iz Nazareta! V tem imenu smo
poklicani k edinosti. Ţeli, da bi njegovi učenci ţiveli edinost v svojih skupnostih,
kajti le tako se bodo lahko uprli svetu, ki jih sovraţi in preganja. Na ta način
bodo lahko vedno in povsod pričali o Boţji ljubezni, ki edina vedno ostane in ne
more biti nikoli premagana.
Jezus se poslavlja. V kratkem času bo odšel. Zaradi tega so učenci ţalostni. Ţeli,
da bi bilo njihovo veselje polno, saj bo ostal z njimi po svojem Duhu Tolaţniku,
ki jim ga bo dal. Ţeli, da bi bili v svetu, ne da bi pripadali svetu. To konkretno
pomeni, da ţivimo sredi tega sveta, ne da bi se oddaljili od Boga in se zavedali
njegove ţive in dejavne navzočnosti v vsem, kar obstaja. Da ţivimo na način, kot
je ţivel Jezus in da gledamo ter ravnamo tako, kot bi on.
Očeta je prosil, naj bodo posvečeni v resnici. To pomeni, da bodo sposobni
posvetiti celo ţivljenje pričevanju o njima. Jezus je celotno svoje ţivljenje
posvetil razodevanju Očeta. Učence prosi, naj stopijo v isto poslanstvo.

Posvečujejo se toliko, kolikor ţivijo ljubezen med njim in Očetom ter njuno
ljubezen do vseh ljudi. Posvetiti se pomeni postati človek kot Jezus Kristus.
Papeţ Leon Veliki je dejal: »Jezus je bil tako človek, kot je lahko samo Bog
človek.«
Kakor je Oče poklical Jezusa, naj sluţi v svetosti in resnici, smo tudi mi
poklicani in opremljeni za nalogo sluţenja Bogu v svetu kot njegovi ambasadorji.
Boţja resnica nas osvobaja nevednosti in zavajanja greha. Razkriva nam Boţjo
dobroto, ljubezen in modrost. Daje nam ţejo po svetosti. Sveti Duh je vir in
dajalec vse svetosti. Ko dovolimo Svetemu Duhu, da deluje v našem ţivljenju,
nas spremeni s svojim očiščevalnim ognjem in v Kristusovo podobo.
Gospod Bog, hvala, da me pošiljaš v svet, da te oznanjam,
in me hkrati varuješ pred hudim. Vodiš me k resnici, da bi jo lahko živel v odnosih –
da bomo eno, kot si ti v sebi kot Oče in Sin in Sveti Duh eno.
Hvala, da lahko ravnam po tvojem zgledu.

OBVESTILA
Danes, v nedeljo, 16. maja 2021, bo v farni cerkvi ob 11. uri sestanek za starše
letošnjih prvoobhajancev, na katerem se bomo dogovorili vse, kar je potrebno
za slovesnost prvega svetega obhajila, ki ga načrtujemo ob upoštevanju ukrepov
NIJZ za nedeljo, 30. maja 2021.
Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični
poboţnosti.
Letošnje šmarnice za odrasle imajo naslov »Camino, pot, ki
se začne na koncu«, ki jih je napisal Marko Rijavec. Te bomo
brali pri jutranji maši.
Večerne šmarnice za otroke pa imajo naslov »Svetniki so bili
čisto (ne)navadni ljudje« in jih je napisal Aco Jeranta.
25. obletnica obiska papeţa Janeza Pavla II. v Sloveniji V Sloveniji se 17.
maja spominjamo obiska papeţa Janeza Pavla II. naše drţave. Od petka, 17.
maja, do nedelje, 19. maja 1996, je papeţ Janez Pavel II. prvič obiskal Slovenijo.
Po prihodu in sprejemu na brniškem letališču je sveti oče priromal k Mariji
Pomagaj na Brezje kmalu po 17. uri. Sveti oče je pred milostno podobo Marije
Pomagaj molil ter ji nato podaril roţni venec.
Papeţ Janez Pavel II. je Slovenijo prvič obiskal 17. maja 1996, drugič pa 19.
septembra 1999. V okviru prvega obiska, ki je potekal pod geslom Oče, potrdi
nas v veri, je obiskal tri tedanje (nad)škofije: Koper, Ljubljano in Maribor.

Srečal se je z vodilnimi predstavniki političnega in verskega ţivljenja, redovnimi
predstojnicami in predstojniki, verniki in številnimi mladimi iz domovine,
zamejstva in tujine.
Papeţ je leta 1996 pri nas praznoval svoj 76. rojstni dan in se je ob tej priloţnosti
spomnil tudi pomembnih obletnic slovenskega naroda v povezavi s krščanstvom
na Slovenskem: obeleţitev 1250-letnice krščanstva na Slovenskem, 1200 let od
oglejsko-čedadske sinode, ki je začrtala misijonsko in pastoralno delo med
Slovenci juţno od Drave ter 1111 let od smrti slovanskega apostola sv. Metoda.
Slovenci smo tedaj obhajali tudi 1000-letnico Briţinskih spomenikov,
najstarejšega slovenskega verskega in kulturnega dokumenta, ki je prvo
katehetsko-liturgično besedilo v slovenskem jeziku.
Ţupnijska Karitas Breţice vabi na sejo prostovoljcev
(od 18. 6. 2020 do 20. 5. 2021) in na obeleţitev 30.
obletnice delovanja, ki bo v četrtek, 20. 5. 2021, ob 20.
uri v Slomškovem domu.
Prisrčno vabljeni vsi prostovoljci k zahvalni sveti maši
ob 30. obletnici našega delovanja, ki bo pred našo sejo ob
19. uri v ţupnijski cerkvi sv. Lovrenca.
Karitas odpira v Breţicah pisarno za oddajo prošenj za pomoč pri nakupu
delovnih zvezkov od 15. 5. do 30. 6. 2021 in od 16. 8. do 17. 9. 2021.,
ponedeljek in sreda med 9.00 in 11.00 v učilnici Slomškovega doma.
Smo v mesecu neposredne priprave na škofovsko posvečenje novega celjskega
škofa msgr. Maksimilijana Matjaţa. V mesecu maju vabimo vse vernike v
škofiji k molitvi, razmišljanju in osebni duhovni pripravi na posvečenje.
MOLITEV ZA ŠKOFA IN BOŢJE LJUDSTVO
PRED ŠKOFOVSKIM POSVEČENJEM
Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana,
da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike.
Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo.
Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha
gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa
in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
V tem pomenljivem obdobju za našo škofijo se obračamo k Bogu v hvaleţnosti
za dar novega škofa in v molitvi, naj mu Sveti Duh podeli po posvečenju
apostolsko zavzetost, modrost in odprtost, da bo lahko oče in pastir vsem vernim
celjske škofije.

9. obletnica

VEROUK POTEKA PO DOGOVORU S KATEHISTINJAMI IN KATEHETOM.
ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV.

Ob 8.00

NEDELJA

7. velikonočna,
nedelja sredstev
16. 5.
druţbenega obveščanja; 2021
Janez Nepomuk,
duhovnik, mučenec

PONEDELJEK
Jošt,
puščavnik

TOREK
Janez I.,
papeţ, mučenec

SREDA
Krispin,
redovnik

ČETRTEK
Bernardin Sienski,
duhovnik

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Krţan Ano
za † Pavlovič Viljema (nam. cv.)

17. 5.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

18. 5.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

19. 5.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

20. 5. Ob 19.00
2021

PETEK

Krištof Magellanes,
duhovnik in drugi
mehiški mučenci

Ob 10.00

za farane /
za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.)
za † Anico in Mihata Roţman

21. 5.
2021

Ob 8.00
Ob 19.00

Marjeta (Rita) Kasijska,
redovnica

NEDELJA
BINKOŠTI
Servul (Socerb) Trţaški,
mučenec

za † starše, stare starše Dimič-Cerjak, za brate in
sestre, sorodnike ter duše v vicah
za zdravje v naši druţini in ţupniji
za † Zorko Anico (nam. cv.)
za † Alojzijo in 2 Ivana Godler /
za † Hermino-Minco Kovačič (7. dan)
za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.)
v zahvalo za 30. obletnico delovanja Ţupnijske
Karitas Breţice
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
za † brata Antona (obl.), Franca, starše in stare
starše Vogrinc, sorodnike in duše v vicah
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8.00

SOBOTA

za † Kostevc Franca (30. dan)

22. 5.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

23. 5. Ob 10.00
2021
Ob 19.00

za † Marijo (obl.) in Mihaela Priveršek ter
sorodnike
za † Marijo, Janeza in Ivana Jeršič ter vse
sorodnike /
za † Pavlija Frančiško (7. dan)
za farane /
v čast Sv. Duhu za moč vere v Katoliški Cerkvi
za † Kalin Slavka
v zahvalo in za zdravje ter blagoslov v druţini
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