18. 7. 2021

1. berilo: Jer 23,1-6; Psalm: Ps 23; 2. berilo: Ef 2,13-18; Evangelij: Mr 6,30-34

16. NEDELJA MED LETOM
Odpočijmo si v Gospodu
Evangeljski odlomek pokaže predvsem dvoje: Jezusa,
kako kot učitelj oblikuje svoje učence, in oznanjevanje
vesele vesti, ki ni samo vprašanje nauka, ampak predvsem
biti do ljudi poln sprejemanja, dobrote, sočutja, nežnosti,
razpoložljivosti in razodevanja Božje ljubezni, kot je bil
Jezus.
Jezus je učence vključil v svoje poslanstvo. Ko so se
vrnili, jih je odpeljal na mirnejši kraj, da bi se lahko
spočili in opravili refleksijo o svojem poslanstvu (Lk 10,17-20). Zaskrbljen je bil
zaradi njih, saj niso imeli časa niti za hrano (Jn 21,9-13).
Ljudje so zaznali, da je Jezus odšel na drugo stran jezera, in so mu sledili. Ko je
stopil iz čolna in je zagledal to množico, se je odrekel počitku in jih začel
poučevati. Videl je njihovo zapuščenost in kako so »kakor ovce brez pastirja«.
Prevzelo ga je sočutje. Zaželel si je biti njihov pastir in jih je začel učiti, s tem pa
tudi svoje učence. Posredno jim je namreč povedal: Imate pravico do počitka, ko
ste utrujeni, vendar ne, ko vas ljudje potrebujejo. Množice so lahko zapele skupaj
s psalmistom: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.« (Ps 23,1)
Jezus je kot Učitelj os, središče in model oblikovanja svojih učencev. Njegovo
življenje in delovanje je bilo dokaz Božjega kraljestva, saj je poosebljal Božjo
ljubezen in jo razodeval (Mr 6,31; Mt 10,30-31; Lk 15,11- 32). Številne njegove
majhne geste so lahko učenci videli, slišali, okušali in otipali. Posredoval jim je
izkušnjo, ki jo je imel s svojim Očetom. Ob njem in po njem so lahko prišli tudi
sami do tega spoznanja.
V njem postane vidno tisto, kar se zgodi, ko človek dovoli Bogu, da vodi ali
usmerja njegovo življenje. Na prvem mestu torej ni bil prenos resnice, ki se jo je
treba naučiti na pamet, temveč bolj sporočilo o novi izkušnji Boga in življenja, ki
ga je Jezus odseval, izžareval. Skupnost, ki se je oblikovala ob njem, je bila izraz
te nove izkušnje. Takšno oblikovanje jim je omogočilo, da so videli vse na
Jezusov način ter ga posnemali v odnosu do ljudi. Hkrati pa so dobili novo

zavedanje o sebi in svojem poslanstvu. Na ta način se je začelo njihovo
»spreobrnjenje« (Mk 1,15), ki se je potem nadaljevalo v moči Svetega Duha, ki
so ga prejeli po njegovem vstajenju. Po njih naj bi postalo Božje kraljestvo vedno
bolj vidno navzoče na tem svetu. Tudi po nas, k čemur nas danes Kristus
spodbuja tudi po svoji besedi: "Pojdi in tudi ti tako delaj!"
Hvala ti, Kristus, da me ves čas iščeš, da se lahko vrnem v odnos s teboj,
ki si Ljubezen, in mi odpuščaš. Tako mi daješ Življenje in v tem je počitek.
Hvala, da me vabiš, naj si vzamem počitek,
da se lahko povežem s teboj in se umirim.

OBVESTILA
V petek, 23. julija 2021, bo v župnišču po večerni sveti maši (ob 20.00) redna
seja ŽPS. Prosim za gotovo udeležbo.
Oratorij 2021 bo! Zaradi razmer, v katerih živimo, že kar nekaj časa, smo se
odločili, da bodo letos kar trije oratoriji. A zaradi vseh omejitev in ker želimo
zagotoviti dovolj varnosti, bodo na vseh oratorjih omejitve.
Oratorij Brežice: 18. 7. - 25. 7. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40.
Oratorij Artiče: 28. 7. - 1. 8. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40.
Oratorij Kapele: 16. 8. - 20. 8. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40.
Tema: CARLO ACUTIS, geslo: ORIGINALEN SEM!
Animatorji že komaj čakamo, da se srečamo z otroki in jim priredimo najboljši
teden tega poletja, ki ga ne bodo nikoli pozabili.
23. julija v Katoliški cerkvi obhajamo god sv. Brigite Švedske. Rodila se je leta
1303 v švedski kraljevi družini. Še zelo mlada se je Brigita poročila z Ulfom,
švedskim princem. Imela sta osem otrok. Na romanju v Santiago de Compostella
sta se oba odločila živeti posvečeno življenje. Ulf se je umaknil v neko opatijo,
kjer je leta 1344 umrl. Brigita se je zgledovala po Ulfu, zmeraj je bila pobožna in
polna ljubezni do vsakogar. Kmalu je imela videnja in razodetja, ki jih je opisala
v »Razodetjih«, literarni in mistični mojstrovini. V enem od prikazovanj jo je
Jezus spodbudil, da je ustanovila novi red Odrešenika. Opominjala je papeže v
Avignonu, naj se vrnejo v Rim. Umrla je v Rimu leta 1373, a so jo prepeljali na
Švedsko in tam pokopali.
25. julija v Katoliški cerkvi obhajamo god apostola Jakoba starejšega. V zboru
dvanajsterih apostolov, ki jih je Jezus poklical, sta bila dva Jakoba, med prvim je
bil za apostola poklican ravno današnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu še
vzdevek starejši. Apostol Jakob je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, kar dokazuje

68 cerkva njemu posvečenih. Njegove posmrtne ostanke so v 7. stoletju prenesli
v Compostelo v današnji Španiji, kjer stoji njemu posvečena katedrala.
Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu
vozil v nedeljo, 25. julija, zbirali darove za vozila misijonarjev.
Letošnja Akcija MIVA je že 34. po vrsti in zdi se, da so potrebe
po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še
posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne
zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev. V
Misijonskem središču Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano
nabirko iz srca zahvaljujemo.
Približuje se 2. avgust, ko je v Krškem velik shod ob porciunkulskem prazniku
v kapucinski cerkvi v Krškem.
V nedeljo, 1. avgusta 2021, ob 20. uri bo sveta maša, po njej molitvena ura. Že
pred sveto mašo in med bogoslužjem bo priložnost za spoved.
V ponedeljek, 2. avgusta 2021, bodo svete maše ob 6.30 (vodi kapucin), ob 8.00
duhovniki leskovške dekanije, ob 9.15 duhovniki videmske dekanije in ob 10.30
(vodi kapucin). Ves čas bo priložnost za spoved.
Vabimo:
* na farno žegnanje v čast sv. Lovrencu, ki bo v nedeljo, 8. avgusta, s svetimi
mašami ob 8., 10. (slovesna) in 19. uri.
* na Rokovo žegnanje, ki ga začenjamo s sveto mašo na praznik Marijinega
vnebovzetja, 15. avgusta, ob 19. uri, ko bo tudi blagoslov zdravilnih rož;
* na Rokovo, 16. avgusta, bodo svete maše ob 6., 7., 8., 9., 10. (slovesna) in 19.
uri;
* na Rokovo nedeljo, 22. avgusta, bodo svete maše ob 8., 10. (slovesna) in 19.
uri.
Pri vseh svetih mašah bo tudi priložnost za sveto spoved v okviru ukrepov
covid-19.
Približuje se 10. 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 sredo, 11. avgusta 2021, 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 11. 8.
2021 ob 8.00 izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena prevoza in
pogostitve 15€ po osebi.

9. obletnica
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.

NEDELJA
16. med letom
Elij iz Koštabone,
diakon, mučenec

PONEDELJEK
Arsenij Veliki,
puščavnik

TOREK

Apolinarij, škof,
mučenec

SREDA
Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik, cerkveni učitelj

Ob 8.00

18. 7. Ob 10.00
2021

SOBOTA

NEDELJA
17. med letom
KRIŠTOFOVA
Jakob starejši,
apostol

Ob 8.00

za † Terezijo in Franca Narobe
za † Muren Franca (nam. cv.)

Ob 8.00

za † Černoš Jožeta, Ano in Franca Grozdina

Ob 8.00

za † Dionizija, Ivanko in Jožico Kramar
za † Pavlovič Viljema (nam. cv.)

Ob 8.00

za † Ivano in Antona Miklavžin (obl.)
za † Žičkar Antona (30. dan)

21. 7.
2021 Ob 19.00
Ob 19.00

23. 7. Ob 8.00

Brigita Švedska, redovnica, 2021
sozavetnica Evrope
Krištof, mučenec

za † Hermino-Minco Kovačič (nam. cv.)

20. 7.
2021 Ob 19.00

22. 7.
Marija Magdalena,
spokornica, svetopisemska 2021
žena
PETEK

Ob 19.00

19. 7.
2021 Ob 19.00

ČETRTEK

za farane /
za † Štefka Kolića
za † Franca Pečarja (ob roj. dnevu)

Ob 19.00

24. 7. Ob 8.00
2021
Ob 19.00
Ob 8.00

25. 7. Ob 10.00
2021
Ob 19.00

za † očeta Antona (obl.), Marijo in Petra
Berstovšek ter Antona Travnikar in vse sorodnike
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
za † Šavrič Danijelo in Ceneta (nam. cv.)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

za † Ris Franja (7. dan)
za † teto Marijo Vučajnk
za farane /
za † Kostevc Franca
za † Kolić Štefka (obl.), † Ferenčakove in
Kolićeve
za † Žerjav Anico in sorodnike

POČITNIŠKE MISLI VEROUČENCEV V počitniških dneh otroci doživijo in
spoznajo marsikaj novega, nenavadnega ... Če želite dogodivščine podeliti z
našimi farani, lahko otroci kratke misli zapišejo in mi jih pošljete, objavili jih
bomo v oznanilih.
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