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14. junij 2020 – 23 –
11. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,36-10,8)
Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in
razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev
je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo
žetev.« Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi
duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena
dvanajstih apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej;
Jakob, Zebedêjev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar
Matej; Jakob, Alfêjev sin, in Tadej; Simon Kananej in Juda Iškarijot, ki ga je izdal.
Teh dvánajst je Jezus poslal in jim naróčil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne
vstopajte v nobeno samaríjsko mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove
hiše. Spotoma pa oznanjajte in govoríte: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹
Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte.
Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.«
Srce Jezusovo, slovesni praznik, 19. junij
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in
Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni praznik Srca
Jezusovega. Praznik skuša prodreti v globino in
notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz
katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje,
posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista
ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih
globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo
človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s
človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski
daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele
teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile.
Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je
naslonil na Jezusove prsi in apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v Ljubezni
Jezusa Kristusa. Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki, posebno
sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale
priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca. V 14. stoletju je ta pobožnost
nekoliko pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 17. stoletju, za kar ima velike
zasluge Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. imenoval začetnika, učitelja in apostola
liturgičnega češčenja Srca Jezusovega.

Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri
skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje - človeške
ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega
vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne
nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi,
poglablja in prešinja.
Slovenska Karitas in naše
bratstvo Frančiškovega svetnega
reda pripravljata solidarnostni
pohod, ki bo v nedeljo, 14. junija.
Zbirno mesto je pri trgovini Tuš v
Laškem ob 15. uri; cilj pohoda je
Šmihel nad Laškim.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 14. junij
11. nedelja med letom
Valerij in Rufin, mučenca
PONEDELJEK, 15. junij
Vid, mučenec
TOREK, 16. junij
Beno iz Meissna, škof
SREDA, 17. junij
Rajner, samotar
ČETRTEK, 18. junij
Gregor Janez Barbarigo, škof
PETEK, 19. junij
Srce Jezusovo
SOBOTA, 20 junij
Marijino brezmadežno srce
NEDELJA, 21. junij
12. nedelja med letom
Alojzij Gonzaga, redovnik

800 † s. Marija Vampelj
930 † Uroš Čanžek
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: za zdravje
800 po namenu
1800 †† Marija, Jakob in Cveto Hercog
800 v dober namen
1800 v zahvalo in priprošnjo
800 † Frančiška Verdev
1800 † Jože Kodelja
800 v zahvalo
1800 po namenu
800 †† Centrih
1800 na čast Jezusovemu srcu,
za žive in †† iz naših družin
800 po namenu
1800 po namenu
800 za zdravje
za žive in †† župljane in dobrotnike
30
9 † Alojz Borinc
1800 †† starši in brat Alojz Prebil
1100 Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic
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