22. 8. 2021

1. berilo: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Psalm: Ps 34; 2. berilo: Ef 5,21-32; Evangelij: Jn 6,60-69

ROKOVA NEDELJA
Danes, 22. avgusta 2021, obhajamo Rokovo nedeljo. Svete
maše bodo ob 8., 10. (slovesna, ki jo bo imel zlatomašnik
gospod Alfonz Lampret) in 19. uri.
Pri vseh svetih mašah bo tudi priložnost za sveto spoved v
okviru ukrepov covid-19.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

21. NEDELJA MED LETOM
Izkušnja Besede spreminja okus
V tem odlomku nam Janez predstavi Gospodovo Besedo kot točko
srečanja, sveti kraj za srečanje z njim. Toje kraj naše odločitve.
Beseda je oseba, je Gospod sam, navzoč pred nami, darovan.
Celotno Sveto pismo,stran za stranjo, je vabilo, da se srečamo z
Besedo, da spoznamo njega, ki je Ljubezen. To srečanje naj bo
intenzivno, polno, stalno, neprekinjeno, saj je kot srečanje med
nevesto in ženinom. Pomembno je pozorno in ljubeče poslušati, da
ne bo niti ena beseda zaman (1 Sam 3, 19), jo sprejeti in se odločiti
zanjo, živeti po njej
in zanjo. Mrmranje zapira srce. Ko beremo Sveto pismo, je najbolj uničujoča stvar,
da začnemo godrnjati nad Besedo,dvomiti vanjo, je ne vzeti zares. To nas oddaljuje

od Očeta, nas ločuje in dela slepe, gluhe in neobčutljive. Ko začnemo godrnjati proti
svojemu Očetu, ko nehamo verjeti v njegovo ljubezen do nas, v njegovo nežnost, da
nas obdarja z vsemi dobrimi stvarmi, smo brez hrane za vsakodnevno potovanje. Če
se jezimo, če postanemo ljubosumni, ker je on dober in daje svojo ljubezen vsem,
brez zadržkov, se izključimo iz njegove ljubezni. Dejansko obstaja tesna povezava
med godrnjanjem proti Bogu in proti bratom in sestram (Flp 2, 14; 1 Pt 4,9). Seveda
to ne pomeni, da se ne smemo včasih boriti z Bogom, mu izreči vse, kar čutimo. Bog
želi, da smo iskreni. Toda potem, ko smo mu vse izrekli, ga prosimo za milost, da bi
mogli slišati in sprejeti tisto, kar nam bo odgovoril. Rešitev je v resničnem in
globokem poslušanju njegove Besede in v sprejemanju. Preko tega se zgodi
preobrazba srca. Iz kamnitega srca, trdega in zaprtega, postane srce meseno, srce, ki
ga on lahko rani, oblikuje, vzame v svoje roke in ga sprejme kot dar. Vse to
uresničijo Jezusove besede, ko jim dopustimo, da vstopijo v srce. To nam omogoča
njegov dar Svetega Duha. On nas pritegne z Duhom, po katerem nas naredi za svoje
(Jn 20, 21s; Apd 1, 8). Sveti Duh nam govori (Mt 10, 20); odganja duha zla (Mt 12,
28); napolni nas, kakor je napolnil Jezusa (Lk 4,1), učence (Apd 2, 4), Petra (Apd 4,
8) in številne druge. Sveti Duh nas uči, kaj naj govorimo (Lk 12, 10); nasspominja
vsega, kar je rekel Jezus (Jn 14, 26); nas vodi k resnici (Jn 16, 13); nam daje moč
pričevati o Kristusu(Apd 1, 8), o njegovi ljubezni do nas in do vseh.
Na koncu tega odlomka nastopi Simon Peter. On je tisti, ki s svojo izpovedjo vere
oznanja resnico, luč in odrešenje. Ostanimo ob tej izpovedi vere. Sprejmimo jo kot
najsvetlejši biser, dragulj. Naj nam pomaga na naši poti soočenja z nevero, da bomo
mogli skupaj z njim v moči Duha, ki nam je dan, tudi sami verovati in vedno znova
izpovedovati vero vanj in jo živeti sredi vsakdana.

Gospod, hvala za življenje, ki mi ga daješ po Besedi, in milost, da se lahko
odločim zanjo ter rastem v zvestobi
njej.

OBVESTILA
24. avgusta goduje sv. Jernej, apostol. Jernej je bil eden izmed dvanajsterih
apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Slovenci sv.
Jerneja radi častimo, posvečenih mu je 12 farnih in 17 podružničnih cerkva.
Jernej je tudi pomemben mejnik v jesenskem vremenu: Po vremenu sv. Jerneja
rada se vsa jesen nareja. Ali: kakor sv. Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Po
Slovenskih Goricah postavljajo klopotce.

Upodabljajo ga s kratkimi lasmi in kratko pristriženo brado, v desnici drži nož, s
kakršnim so ga drli, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo
prinesel evangelij sv. Mateja in ga imel za podlago svojih misijonskih govorov.
Za svojega zavetnika ga časte knjigovezi, usnjarji, rokavičarji, strojarji, krojači,
čevljarji, kmetje, viničarji in pastirji. Kličejo ga na pomoč pri živčnih boleznih in
trganju.
27. avgusta goduje sveta Monika, mati velikega cerkvenega učitelja sv.
Avguština. Sveta Monika je zavetnica krščanskih žena in mater; je priprošnjica
za rešitev otroških duš; za vzgojo težavnih otrok.
28. avgusta goduje sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Imenovali so ga tudi
'učitelj milosti', saj v njegovem življenju se je na čudovit način pokazala moč
Božje milosti, ki ga je iz zmot privedla do spoznanja resnice in mu dala poguma,
da se je od grešnosti obrnil h krepostnemu življenju. Prav lastna življenjska
izkušnja je dala Avguštinu tisto bistrovidnost, s katero v svojih spisih z izredno
jasnostjo razlaga verski nauk o izvirnem grehu ter brani resnico o božji milosti,
brez katere padli človek ne more iz svoje moči storiti nič zveličavnega.
Veroučno leto 2021/22 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 12. septembra 2021.
Kar pomeni, da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 2021.
Urnik verouka bo naknadno objavljen, ko bodo znana konkretna navodila
Slovenske škofovske konference – Slovenskega katehetskega urada, ki bodo prav
gotovo upoštevala pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar bo veljalo
tudi za vse osnovnošolce.

Od 15. avgusta zvečer in do sobote, 11. septembra 2021, zjutraj bodo vse
svete maše v cerkvi sv. Roka.

Zakaj je lepo živeti v Sloveniji? (ob 30. obletnici samostojne
Slovenije)
Slovenci v samostojni državi nedvomno živimo bolje, statistični kazalniki kažejo, da
smo od osamosvojitve vendarle naredili mnoge pozitivne korake.
Precej podobno je na področju zagotavljanja konkurenčnosti. Mladi, perspektivni
kadri priložnosti redno iščejo v tujini, čeprav bi z njihovim prispevkom doma
Slovenija lahko postala naprednejša in bolj razvita

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

NEDELJA
21. med letom
ROKOVA
Devica
Marija Kraljica
PONEDELJEK
Roza iz Lime,
devica, redovnica

TOREK
Natanael (Jernej),
apostol

SREDA
Ludvik IX. Francoski,
kralj

ČETRTEK
Ivana Bichier, redovna
ustanoviteljica

PETEK
Monika,
mati sv. Avguština

Ob 8.00

22. 8. Ob 10.00
2021
Ob 19.00
Ob 8.00

23. 8.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

24. 8.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

25. 8. Ob 19.00
2021
Ob 8.00

26. 8.
2021 Ob 19.00
27. 8. Ob 8.00
2021 Ob 19.00

NEDELJA
22. med letom,
Mučeništvo Janeza
Krstnika

za † Milavec Lovrota (nam. cv.)
za † Anico Zorko (nam. cv.)
za † Ivo Recer (30. dan)
za † Viljema Pavloviča in Mileno Medved
za † Ivana Žerjav (18. obl.) vse † Žerjavove,
sorodnike in duše v vicah
za † Dirmbek Franca (7.dan)
za duhovno in telesno zdravje
za † Anico Bratanič in Marjana Horžen
za † Moč vere in edinost v cerkvi
za † Avgusta Bahč in sina Bogdana
za Šetinc Martina (7.dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 8.00

SOBOTA

Avguštin, škof,
cerkveni učitelj

za farane /
za † Ano, Marijo in vse † Lašičeve
za † Kodrič Jožeta, Vogrin Amalijo, Vintar
Terezijo
za † Ivano in Antona Miklavžin, Antonijo in
Antona Simčič, sorodnike Miklavžin in Novak
za † Dobrotnike Slomškovega doma

28. 8.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

29. 8.
2021
Ob 10.00
Ob 19.00

za † Podvinski Darinko (obl.), starše Ivana in
Angelo Podvinski, Šepec Marijo in Antona
za † Mirka Zlatiča (obl.) in sorodnike
za farane /
za † mamo Marijo (obl.), brate Ivana, Slavka,
Jožka, Draga Žerjav, sestri Heleno in Tonko,
svaka Marka in Toneta, vse sorodnike Jakolič in
trpeče duše v vicah
za † Todorja Mihajloviča (obl.)
za † Ivanko Recer (mama)

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
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