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Sv. Lovrenc Brindiški, 21. julij 

V Brindisiju se je leta 1559 rodil slavni cerkveni učitelj, sv. Lovrenc Brindiški; to ime 

si je privzel Giulio Cesare Rossi, ko je vstopil v kapucinski red. Že od otroštva ga je 

privlačila družina sv. Frančiška Asiškega. Ko mu je pri sedmih letih umrl oče, ga je 

mati zaupala v oskrbo bratom minoritom v domačem mestu. Nekaj let kasneje se je z 

materjo preselil v Benetke in tam spoznal kapucine, ki so prav tedaj začeli veliko 

duhovno prenovo, ki jo je sprožil tridentinski koncil. Leta 1575 je Lovrenc z 

redovnimi zaobljubami postal kapucinski brat, leta 1582 pa je bil posvečen v 

duhovnika. Že med teološkim študijem je pokazal izjemne intelektualne sposobnosti. 

Zlahka se je naučil starih jezikov, grščine, hebrejščine in sirščine, pa tudi modernih, 

nemščine in francoščine, poleg italijanščine in latinščine, ki so jo tedaj še tekoče 

govorili vsi ljudje v cerkvenih in kulturnih krogih. 

Kot učinkovit pridigar ni samo do globin poznal Svetega pisma, ampak tudi rabinsko 

literaturo, da so ga občudovali sami rabini. Kot teolog je znal predstaviti katoliški nauk 

tudi kristjanom, ki so pristopili k reformaciji. S svojo jasno in mirno razlago je pokazal 

na biblične in patristične temelje vseh členov vere, ki jim je oporekal Martin Luter. 

Med njimi primat Petra in njegovih naslednikov, božji izvor škofovstva, opravičenje 

kot človekova notranja preobrazba, nujnost dobrih del za odrešenje. Lovrenčev uspeh 

nam pomaga razumeti, da je tudi danes, ko s tolikšnim upanjem gradimo ekumenski 

dialog, soočenje s Svetim pismom, branim v izročilu Cerkve, temeljnega pomena, 

kakor sem omenil v apostolski spodbudi Verbum Domini. 

Tudi preprosti verniki brez posebne izobrazbe so bili deležni dobrin Lovrenčeve 

prepričljive besede. Tudi danes nova evangelizacija potrebuje dobro usposobljene, 

goreče in pogumne apostole, da bosta luč in lepota evangelija premagali etični 

relativizem in versko brezbrižnost ter preobrazili miselnost in delovanje v pristen 

krščanski humanizem.  

Benedikt XVI., 23. marca 2011 

Krištofova nedelja, 21. 7. 2013 

Z zaupanjem se obračamo k nebeškemu Očetu in ga prosimo,  da naj nas na 
priprošnjo svetega Krištofa varuje na vseh poteh, posebej pa na cestah. Po vseh 
mašah bomo blagoslavljali vaša prevozna sredstva. Vaši darovi bodo namenjeni 
za nakup prepotrebnih vozil našim misijonarjem.  
Naj vas vodi geslo: »Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti!« 

        »Z veseljem darujem – življenja rešujem!« 
Hvala vam za vsak vaš dar! 

Pedro Opeka – Madagaskar: Potrebujemo nov avto, da naša ekipa v AKAMASOA, 

ki je odgovorna in dela na podeželju, lahko obišče te oddaljene postojanke in pomaga 

pri razvoju in pastoralnem delu v teh pozabljenih in odrinjenih področjih. Gre torej za 

vzgojo kmetov in za prevoz osebja in materiala in nadzor dela na podeželju ter stik z 

najbolj oddaljenimi. 

Župnija Teharje vabi k češčenju sv. Ane 

SV. MAŠE V CERKVI SV. ANE NA TEHARJAH: 
Sobota 20. 7. 2013 ob 19.00 -  dr. Miran Sajovic 
Nedelja 21. 7. - ob 10.00 – generalni vikar Marjan Jezernik  
Večer pred godom sv. Ane 25. 7. ob 19.00 – dr. Miran Sajovic 
God sv. Ane 26.7. ob 10.00 – mag. Branko Cestnik 
       Ob 19.00 –  župnik Miha Herman (vabljene še posebej družine) 
Sobota 27.7. ob 19.00 – župnik Miha Herman 
Nedelja 28.7. ob 10.00 ; -  prelat Jože Lap iz Ljubljane   
Pridite, priporočimo sebe in družine Marijinim staršem, sv. Ani in Joahimu 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. julij 

16. nedelja med letom 
- Krištofova nedelja 

Lovrenc iz Brindisija, r., c. uč. 

     800  †† Rafael in starši Trobiš 
   930   †† Janko Babič in straši Vodopivec 
1800   † Franc Loger (obl.) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica 

   800    ni namena 
1800   † Neža Požlep 

TOREK, 23. Julij 
Brigita Švedska, redovnica 

  800   † Matilda Krajnc 
1800   † Ivan Novak (30. dan) 

SREDA, 24. julij 
Krištof, mučenec 

     800    ni namena 
1800    † Ana Ploj 

ČETRTEK, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

     800   †† dva Jakoba in Marija Acman 
 1800  †† starši Hercog in brat Cveto 

PETEK, 26. julij 
Jakob in Ana, starši Dev. Marije 

    800    v čast Božjemu usmiljenju 
1800    † Vlado Vrenko (obl.) 

SOBOTA, 27. julij 
Gorazd in Kliment  

  800    ni namena 
1800  †† Franc in Magda Tratnik 

NEDELJA, 28. julij 

17. nedelja med letom 
Viktor I., papež 

     800  † Ana Divjak 
   930   † Jožef Ozmec 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: † Anica Lipovšek 
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