SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

Prošnja
V četrtek, 5. avgusta
lepo povabljeni k
7.30
v čast Svetemu Duhu
3. TOR
v slavo Devici Mariji
čiščenju
cerkve in
sv. Martin
19.h + Franc Čeferin, 8. dan
zunanje fasade.
4. SRE
19.h + Ana (30. dan)
Pričetek ob 7.30. uri.
in Anton Bohinjec
sv. Janez Vianney
Posebej naprošeni
tudi možje in fantje,
5. ČET
19.h
za duhovne poklice
ki ste se sposobni
sv. Marija Snežna
po maši adoracija do 20.30. ure
povzpeti na lestev.
Spoved pred
6. PET
Jezusova
18.45 pobožnost prvega petka
Lovrenčevo nedeljo
spremenitev na gori
19.h + Ivan Novak
bo v četrtek in petek
7. SOB
8.h
v čast Marijinemu srcu
ob 18.h, v soboto pa
sv. Sikst II.
19.h + Angela Kisovec
tudi med češčejem.
8.h
za žive in umrle župljane
8. NED
Na prvi petek, 6.
10.h + Francka Zupančič
Lovrenčeva nedelja
avgusta bom
obiskal z zakramenti
9. PON
19.h + Lovrenc in Doroteja
bolnike in ostarele
sv. Terezija B. od Križa
Beton
10. TOR
7.30 + Marija, Stanislav Studen Namesto cvetja na
19.h za vse dobrotnike župnije
sv. Lovrenc
grob so darovali:
11. SRE
+
Francu Čeferin
19.h + Aljaž Žepič
sv. Klara
sosedje za cerkev in
maši, sestra
12. ČET
19.h + Marta Sekne
sv. Ivana Šantalska
Angelca, sestra
Marija in Terezija
13. PET
19.h + Petrevčičevi
Kohek. Bog povrni
sv. Poncijan in Hipolit
2. PON
sv. Evzebij

19.h + Tončka Mravinec, 8. d.

14. SOB
19.h + Marinka Markič
sv. Maksimilijan Kolbe
15. NED
Marijino vnebovzetje

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše Zajc

»Kjer propada
kmečki stan,
propada tudi
država.«

Janez Evangelist Krek

Slovenci Marijo vnebovzeto častimo že, odkar smo sprejeli krščanstvo. Prva
cerkev med pokristjanjenimi Slovenci je Gospa Sveta na Koroškem, posvečena
Mariji vnebovzeti. Prav tako 86 cerkva v Sloveniji. Prvo leto samostojnosti smo
se na praznik Vnebovzete posvetili Mariji in to posvetitev vsako leto
obnavljamo. Naj tudi letos sprejme našo vdanost in zaupanje v njeno varstvo.
V Mariji je že uresničeno tisto, kar je tudi nam obljubljeno ob koncu časov. Do
takrat pa je naša velika priprošnjica v nebesih.
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KRUH IZ ŽITNIH ZRN
LJUBEZNI

Jezus jim je odgovóril
in rekel: »Resnično, resnično,
povem vam:
Ne iščete me zato,
ker ste videli znamenja,
ampak ker ste jedli kruh
in se nasitili.
Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed,
ki ostane za večno življenje
in vam jo bo dal Sin človekov;
tega je namreč potrdi
l Oče, Bog.«
Jezus jim je dejal: »Resnično,
resnično, povem vam: Ni vam
Mojzes dal kruha iz nebes,
ampak moj Oče vam daje
resnični kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti,
ki prihaja iz nebes in
daje svetu življenje.«
(Jn 6,26–27.33–34)

Bog, ki bi čudežno nasičeval množice, je
čisto po človeškem okusu. Kar je storil Bog
Judom na potovanju skozi puščavo in kar je
pripravil Jezus množici svojih poslušalcev v
samotnem kraju, je samo klic, vabilo, da bi
ljudje zahrepeneli po višji hrani – po kruhu, ki
daje večno življenje.
Kruh je, to vemo vsi, spečen iz moke, moko
pa dobimo iz žitnih zrn. Za en kilogram kruha
je potrebnih precej zrn. Žito mora biti
posejano, ob primerni vlagi in toploti mora
rasti in dozoreti, biti mora požeto in
omlateno, priti mora med mlinske kamne, da
iz posušenih zrn nastane moka. Kruh na
poseben način predstavlja človeško delo: iz
drobnih vsakdanjih opravil se gradi stavba
osebne in družinske sreče, blagostanje
družbe in države. Pomembnost kruha kot
simbola
vsega
človeškega
dela
in
prizadevanja pride do izraza pri mašni daritvi.
Navadno Bogu ne moremo prinesti kakšnih
velikih darov, ki pa jih on od nas niti ne
zahteva. On hoče zvestobo v malem. Hoče,
da je v hostiji, ki jo mašnik pri maši vzdiguje
kvišku, tudi zrno, ki ga primaknemo mi. Na
ta način bomo šli od svete daritve krepkejši,
pripravljeni za življenjski boj. Kruh, ki je
najboljša naravna hrana – hrana, ki se je
nikoli ne naveličamo, postane nadnaravna
hrana, moč za našo ljubezen, ki je
razpoznavno znamenje Kristusovih učencev.
Ljubezen, ki nas jo uči Kristus, navzoč pod
podobo kruha, je umiranje sebičnosti,
darovanje za druge.
Skupaj z Judi tudi mi prosimo: »Gospod, daj
nam vselej tega kruha!«
Po: S. Čuk, Misli srca

10. avgust –
praznik sv. Lovrenca,
našega nebeškega zavetnika
Sveti Peter Krizolog je bil nadškof v
Raveni in Cerkveni učitelj. Leta 450
je o svetem Lovrencu spregovoril:
Današnji dan je poseben, kajti
obhajamo krstni venec mučenca
svetega Lovrenca. V rimskem svetu
ni nikogar, ki ne bi poznal zaslug tega
izjemnega mučenca. Trpljenje ga je
doletelo v največji prestolnici
narodov, v samem rimskem mestu.
Tam je služil kot diakon in tam je v
cvetu svoje mladosti s svojo krvjo
prečistil mladostno lepoto.
Njegovo trpljenje je izredno, dostojno
našega češčenja. Ko je sveti Lovrenc
spremljal svojega škofa Siksta na poti
v mučeništvo, je bil poln vere in
obenem poln žalosti v srcu – ne zato,
ker bo Sikst kmalu trpel, temveč zato,
ker sam ne bo mogel biti zraven in
deliti škofove usode. Sikst, častitljivi
starec, se je ozrl na mladeniča in mu
dejal: »Ne bodi žalosten, moj sin. Čez
tri dni boš prišel za menoj tudi ti.«
Ko je Lovrenc slišal to prerokbo, je
bilo njegovo srce v trenutku
pripravljeno in prevzelo ga je
duhovno veselje. Upal je, da se bo
Sikstova napoved zagotovo izpolnila.
Kmalu so ga prijeli in odpeljali. Ker
je bil arhidiakon, so oblastniki mislili,
da
upravlja
s
Cerkvenim
premoženjem.
Preganjalec si ga je hotel prilastiti –
bolj zaradi jeze, kakor zaradi

lakomnosti. Človek, ki ga je pošiljal v
smrt, ga je namreč silno sovražil.

Celodnevno češčenje
v soboto, 7. avgusta
8.h

Toda svetniški Lovrenc je bil ubog v
dobrinah in bogat v krepostih. Ni
zanikal, da ima Cerkveno bogastvo,
toda zaprosil je za tri dni časa, da ga
zbere in prinese. Hitro je naročil, naj
pripeljejo vse skupine revnih.
Na dan sojenja, ki je bil dan njegove
mučeniške krone, so ga poklicali, naj
sodniku
prinese
Cerkveno
premoženje, kot mu je bilo ukazano.
Tožilec ga je vprašal: »Kje so
Cerkveni zakladi?« Tedaj je Lovrenc
iztegnil svojo roko, pokazal na zbrano
množico ubogih in odgovoril: »To so
Cerkveni zakladi!« …
Zato častimo in spoštujmo zasluge
mučencev, kajti oni so božji darovi za
Cerkev. Izprosimo pričevalcev vere
tudi za današnji čas in prosimo
svetega
Lovrenca
tudi
za
pripravljenost lastne volje, da bi
sledili Kristusu. S to pripravljenostjo
naj nas bogati molitev v njegovo
slavo.

sveta maša, mašuje novomašnik p. Jurij Slamnik,
Po maši novomašni blagoslov.
Izpostavitev Najsvetejšega

9.h – 10.h možje in fantje
10.h – 11.h tiha adoracija,
priložnost za spoved
11.h – 11.30. duhovniki
11.30 – 12.h tiho osebno češčenje
14.h –15.h Mlaka in Srakovlje
15.h – 16.h Cesta na Rupo
Snediceva, Grosova,
Okornova,
Dežmanova in
Galetova ulica
16.h – 17.h Dolžanova pot,
Golniška cesta,
Betonova in
Kuratova ulica
17.h – 18.h Bobovek,
Partizanska pot
Cesta na Belo
Pokopališka in
Cesta na Brdo
18.h – 18.30 zakonci in družine
19.h

sklep in sveta maša

Lepo povabljeni v bližino Kristusa, ki
v zakramentu prebiva med nami.

15. avgusta obhaja Cerkev
najpomembnejši Marijin praznik v
liturgičnem letu: Marijino
vnebovzetje.
Na koncu svojega zemeljskega
življenja je bila Marija z dušo in
telesom vzeta v nebesa, torej v slavo
večnega življenja v polno in popolno
občestvo z Bogom.
To je torej jedro naše vere v
vnebovzetje: verjamemo, da je Marija
kakor Kristus, njen Sin, že premagala
smrt in slavi zmago v nebeški slavi s
polnostjo svojega bitja 'z dušo in
telesom'
––––––––––––––––––––––––––––––

Po uspešno končanem oratoriju smo
animatorji potrebovali oddih, zato
smo za nekaj dni odšli na kočo g.
Mitje. Tam smo se družili in delali,
igrali kitaro in v soboto imeli sveto
mašo. V dolino smo se vrnili fizično
utrujeni, vendar duhovno spočiti in
odlično razpoloženi.

