20. 6. 2021

1. berilo: Job 38,1.8-11; Psalm: Ps 107; 2. berilo: 2 Kor 5,14-17; Evangelij: Mr 4,35-41

Slovesnost svete birme bo danes, 20. junija 2021, in sicer ob 8.00 za birmanke in
birmance 8. razreda in ob 10. uri za birmanke in birmance 9. razreda.
Birmovalec bo g. Rok Metličar, dosedanji upravitelj Celjske škofije, sicer pa
novoimenovani generalni vikar.
Vse klopi v cerkvi so namenjene družinam birmank in birmancev. Ostali verniki se
udeležite sobotne ali nedeljske večerne svete maše. Hvala za razumevanje.
BIRMANKE IN BIRMANCI 8. in 9. razreda
ŽUPNIJE SVETEGA LOVRENCA BREŽICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tamara Aleksa
Olja Bizjak
Nika Cvelbar
Benjamin Ferk
Barbara Iljaš
Laura Iljaš
Ana Jakolič
Tisa Kek
Jure Knez
Vid Kolić
Taya Kolman
Gala Košmrlj Černoš
Alenka Kovačič
Alen Kovačič
Tija Kroflič
Lea Krošelj
Žan Krošelj
Maja Lazanski
Matic Leskovar
Tadej Matkovič
Filip Nodilo
Martin Osojnik
Ema Pavlič

24. Maj Pavlič
25. Dora Petrej
26. Tian Pinterič
27. Tia Polovič Štojs
28. Tea Poslek Baršić
29. Vid Predanič
30. Lara Pregelj
31. Špela Preskar
32. Timotej Rostohar
33. Ema Rožman
34. Maj Sikošek
35. Zoja Supančič
36. Žana Supančič
37. Laura Šeparovič
38. Uroš Šmajgl
39. Kim Šoško
40. Sara Tomše
41. Matic Tršelič
42. Jakob Volčanšek
43. Timotej Zakšek
44. Nik Zavišek
45. Blaž Zorko

Vsem birmankam in birmancem, ki prejemajo zakrament svete birme,
njihovim staršem in botrom, čestitamo in želimo,
da bi jih darovi Svetega Duha (dar modrosti, dar umnosti, dar vednosti,
dar moči, dar svéta, dar pobožnosti, dar strahu božjega)
spremljali skozi vse življenje in jih utrjevali v veri.

12. NEDELJA MED LETOM
Jezus je v mojem čolnu
Po dveh prispodobah o Božjem kraljestvu, o katerih smo
premišljevali prejšnjo nedeljo, smo zdaj povabljeni, da
zremo njegovo skrivnostno navzočnost v moči, ki jo je
Jezus udejanjil za svoje učence in za vse ljudi, predvsem
izključene in obrobne. Evangelist Marko predstavi Jezusa,
ki premaga morje, simbol kaosa, ter pokaže na moč
Stvarnika, ki je v njem! (Mr 4,35-41). V njem je
stvarjenjska moč, ki osvobaja, prečiščuje in daje življenje
tistim, ki se mu približajo!
Evangelist Marko piše preganjanim skupnostim v 70-ih letih, ki se počutijo kot
majhna ladja, izgubljena v morju življenja, z malo upanja, da bodo lahko prišli
do želenega pristanišča miru. Zdi se, da Jezus spi v njihovem čolnu, ker ne čutijo
Božje moči, da bi jih rešila pred preganjanjem. V tej obupni situaciji Marko
združuje različne odlomke, ki poudarjajo moč, s katero je Jezus prisoten v
skupnostih. To je zmagoviti Jezus! Ni se jim treba bati. To je eden izmed ciljev
zgodbe o pomiritvi viharja.
Galilejsko jezero je blizu visokogorja. Včasih od skal veter močno zapiha na
jezeru in povzroči nenadne nevihte. To se je zgodilo učencem. Čoln se je
napolnil z vodo! Bili so izkušeni ribiči, a so mislili, da se bodo kmalu potopili.
Situacija je bila zelo nevarna! Jezus se ničesar ne zaveda in mirno spi. Ta globok
spanec ni samo znak neizmerne utrujenosti, temveč tudi izraz njegove tihe
zaupljive vere v Boga. Kontrast med Jezusovim odnosom do Boga in odnosom
učencev je velik!
Jezus se ne zbudi zaradi viharja ampak zaradi obupanega krika učencev. Vstane.
Najprej se sooči z morjem in ga umiri. Potem se obrne k učencem in jim reče:
»Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« Zgleda, kot da morja ni bilo treba
umirjati, ker ni bilo nevarnosti. To je tako, kot če greš v hišo in pes ob
gospodarju zalaja na gosta. Ni se treba bati, ker je gospodar tam, ki nadzoruje
situacijo.
Pomiritev viharja nas spominja na izhod, ko je množica brez strahu prečkala
morske vode (2 Mz 14,22). Spominja nas na preroka Izaija, ki je množici rekel:
»Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke, te ne poplavijo.« (Iz 43,2). Jezus
je izpolnil prerokbo iz psalma: »V svoji stiski so vpili h Gospodu, iz njihovih
tesnob jih je izpeljal. Vihar je spremenil v tišino, utihnili so valovi. Razveselili so
se, da so se pomirili, vodil jih je v pristanišče po njihovi želji.« (Ps 107,28-30)
Ko Jezus reče učencem: »Ali še nimate vere?«, ne vedo, kaj naj odgovorijo.
Sprašujejo se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?« Kljub
dolgemu skupnemu življenju pravzaprav ne vedo, kdo je. To vprašanje so nosili

v sebi. To isto vprašanje še danes ostaja v nas, da nas spodbuja, da iščemo
odgovor, ko prebiramo evangelij. V sebi nosi Jezusovo željo, da bi čim bolj
spoznali in mu dopustili, da se nam vedno bolj razodeva.
Gospod, ti si v čolnu, še preden odplujemo.
Kažeš nam, da te ne bomo vedno čutili, vabiš pa nas, da verujemo, da si tam.
Hvala, da si z menoj, vedno.

OBVESTILA
Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite
k svetim mašam tudi med tednom.
V počastitev 30. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti vas
vljudno vabimo na slovesnost z mašo za domovino, v petek, 25. junija 2021, ob
19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka). Sv. mašo za domovino bo ob 19. uri
daroval g. Rok Žlender, lazarist, kaplan v Dobovi, s petjem pa jo bodo
popestrili pevci Mešanega pevskega zbora Župnije Brežice (zborovodkinja: Jelka
Žnideršič). Po maši se bo slovesnost nadaljevala ob lipi, od leta 1991 posvečeni
domovini. Slavnostni govornik bo župan Občine Brežice, g. Ivan Molan,
kulturni program pa bosta pripravila glasbenika Cita in Jože Galič ter letošnji
birmanci. Po uradnem delu bo sledila zdravica domovini in druženje vseh
prisotnih s pogostitvijo. Vljudno vabljeni!
Organizatorji: Društvo 1824, Župnija Brežice in Občina Brežice.
Prireditev je podprla Občina Brežice.
Ob državnem prazniku , 25. juniju, vas prosimo, da na vsako slovensko hišo
obesimo državno zastavo in s tem pokažemo spoštovanje do domovine in tistih, ki
so nam jo ob osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 tudi z žrtvami pridobili.
Vabilo k skupni molitvi za duhovne poklice Vsi, ki cenite sv. mašo,
duhovnike, redovnike, redovnice in njihovo delo, zelo lepo vabljeni na molitveno
srečanje in sv. mašo, ki bo v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, v
nedeljo, 27. 6. 2021 ob 16. uri. Združili se bomo v zahvali, da duhovnike
imamo, za njihovo svetost in zvestobo Kristusu, ter za nove delavce v
Gospodovem vinogradu Celjske škofije. Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas!
Karitas odpira v Brežicah 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.

9. obletnica
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.
NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŽUPNIKA ALI ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV.

NEDELJA
12. med letom
SLOVESNOST
SVETE BIRME
Adalbert, škof
PONEDELJEK
Alojzij Gonzaga,
redovnik

TOREK

Janez Fisher, škof,
Tomaž More, mučenca

Ob 8.00

20. 6. Ob 10.00
2021
Ob 19.00

za † Alojza Župevca in vse † v družini

Ob 8.00

za † Francija Kelher (obl.) in Nado Sotošek

21. 6.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

za † moža Lazarja Mijokoviča, starše Ano in
Jožeta ter brata Jožeta Volčanška
za † Štefanijo Glinšek

Ob 8.00

za † Ano in Alojza Habinc
za † Slavka Ogorevca

22. 6.
2021 Ob 19.00

23. 6.
2021 Ob 19.00
24. 6. Ob 8.00
ČETRTEK
Rojstvo Janeza Krstnika 2021 Ob 19.00
Ob 8.00
PETEK
Doroteja iz Montauna, 25.6.
mati, mistikinja;
2021 Ob 19.00
SREDA

Jožef Cafasso, redovnik

dan državnosti

SOBOTA

Jožefmarija Escrivá,
ustanovitelj Opus Dei

NEDELJA
13. med letom

za farane /
za † Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah
v čast Sv. Duhu za družine naših birmancev

Ob 8.00

26. 6. Ob 19.00
2021
Ob 8.00

27. 6.
Ob 10.00
Ema (Hema) Krška, 2021
kneginja
Ob 19.00

za † Bare-ta Pršlja (30. dan)
za †duhovnike, ki so delovali v naši župniji
za † Francko in Jožeta Sušin
za † Franca Kostevca (nam. cv.)
sv. Rok sveta maša za domovino
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
za † Janeza Savnika (obl.), družino Savnik-Vratič
za † starše, 2 sestri, 4 brate, 2 svakinji, 2 svaka in
Marjana Klobasa
za farane /
za † Jožeta Ogorevca (obl.), vse † Ogorevčeve,
Ferenčakove, Kolićeve
za † Alenko Žust (obl.), Zlato in Vladimirja
Berglez, Franca in Amalijo Lipej
za † Milana Žalnika (25. obl.) in ostale brate ter
sestre
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