28. 10. 2018
I. berilo: Jer 31,7-9; Psalm: 126; II. berilo: Heb 5,1-6; Evangelij: Mr 10,46-52

30. NEDELJA MED LETOM
Slepi prosi Jezusa, da bi spregledal
Ko je Jezus z učenci odhajal iz Jerihe proti Jeruzalemu, je ob poti
sedel slepi berač Bartimaj. Za slepega je vse noč. Slepota kaţe na učence, ki ne
razumejo, nimajo vere, imajo oči in ne vidijo, njihovo srce je trdo. Slepi je
nekdo, ki še ni videl luči. Je kot nerojeni, zaprt v grobu. Slepi Bartimaj je tudi
berač. Berač je po poklicu tisti, ki prosi, kar ţeli. Podoben je otroku, ki ţivi od
tega, kar prejme. Sedél je ob poti. Namesto da bi hodil, sedi, negiben zaradi
slepote. Ni na poti z Učiteljem.
Ko je zaslišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: “Jezus,
Davidov sin, usmili se me!” Vpitje, ki je temeljna oblika molitve, izraţa trpljenje
in bolečino. “Iz globočine kličem k tebi, o Gospod,” vpije psalmist. Moč tega
vpitja bo podrla zid slepote. Berač vpije: Jezus - to pomeni Gospod rešuje. Jezus
je ime Boga med nami. Ko ga izgovarjamo, nas to rešuje (Rim 10,13; Apd 2,21).
Vendar v tem ni nobene magije. Klicati nekoga po imenu pomeni poznati ga in
ljubiti. Jezus je Bog, ki nam je prišel naproti. “V nikomer drugem ni odrešenja;
zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi
rešili” (Apd 4,12). Mi sedimo globoko v Jerihi peklu naše samote - prodani grehu, navezani na
svoj jaz, v strahu pred ţivljenjem in smrtjo.
Klicanje Jezusovega imena je zdravilo, ki nas
osvobaja in dela za njegove učence. “Usmili se
me,” vpije Bartimaj. Usmiljenje je Boţje bistvo.
To je ljubezen, ki jo Bog razliva nad vse svoje
otroke, pa ne z ozirom na zasluţenje, ampak na
potrebo. Jezus mi kaţe to ljubezen, ker me je
vzljubil in daroval zame sam sebe (Gal 2,20).
Usmili se mene! Jaz kot oseba sem predmet vse
Očetove ljubezni. Ljubezen se namreč ne razdeli
po številu otrok, ampak je vsa v celoti za vsakega.
Mnogi so ga svarili, naj umolkne, on pa je še
glasneje vpil. Ta ponavljajoča se molitev je
molitev siromaka, ki predre oblake (Sir 35,17). Je

kot dihanje in bitje srca, ki ne moreta nikoli prenehati. Jezus je obstal in ga dal
poklicati. Gospod ne more, da se ne bi ustavil ob tem vpitju. Mama je lahko
brezbriţna do otrokovih prošenj, posebej če so te neumne in prazne, toda ne
more ostati brezbriţna, kadar otrok vpije. Slepi je odvrgel svoj plašč, skočil
pokonci in pohitel k Jezusu. Plašč mu pomeni vse: obleko, odejo, posteljo in
hišo. To je njegova edina gotovost. Zdaj vrţe proč vso svojo gotovost in pohiti k
Jezusu; za razliko od bogatega mladeniča, ki se je ţalosten oddaljil. “Kaj hočeš,
da ti storim?” ga vpraša Jezus. Isto vprašanje je postavil Jakobu in Janezu. To je
odločilno vprašanje v evangeliju. Samo če sem slep in se tega zavedam, bom
vedel, kaj naj prosim. “Rabuní, da bi spregledal.” Končno Jezus sliši prošnjo, ki
jo je vedno čakal. Videti Gospoda pomeni za človeka ţiveti. Za to smo rojeni.
Nemirni smo, dokler ne zagledamo Gospodovega obličja. Grška beseda
spregledati pomeni tudi gledati kvišku. V veri gledam gor, kjer je Jezus zame na
kriţu. Tam vidim to, kar še nisem nikoli videl, ker mi je starodavna laţ to
prikrila: njegovo ljubezen do mene. “Pojdi, tvoja vera te je rešila!” mu je rekel
Jezus. Takoj je spregledal in šel po poti za njim.
“Kaj hočeš, da ti storim?” sprašuje Gospod tudi nas, ki smo slepi in sedimo ob
poti. Naj bo naš odgovor kot Bartimajev: Jezus, usmili se me. Daj, da
spregledam!

OBVESTILA
Kateheze za mlade in odrasle so vsak ponedeljek in petek ob 19.00 v Slomškovem
domu, Krţičnikova 2, Breţice.
Eko okolju varne sveče (Karitas) so na voljo v veţi cerkve. Priporočen dar za svečo
je 1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar.
Na praznik Vseh svetih, 1. novembra, bo sveta maša ob 14. uri na pokopališču v
poslovilni veţi, sledi molitev pri velikem kriţu in blagoslov grobov. Ob 16.40
vabljeni v farno cerkev k molitvi vseh štirih delov roţnega venca za naše rajne.
V novembru bomo vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo molili
Kriţev pot za naše rajne po »spominih«. Vabljeni k molitvi.
V noči iz sobote, 27., na nedeljo, 28. oktobra, smo prešli na zimski čas, kar pomeni,
da smo pomaknili urne kazalce za eno uro nazaj.
Verouka v času šolskih jesenskih počitnic ne bo.
Prihodnja nedelja je zahvalna. Prosimo za pridelke, da bomo z njimi lahko obogatili
krašenje cerkve. Prinesite jih do sobote, 3. 11., zjutraj.

Prihodnjo nedeljo obhajamo tudi Lenartovo nedeljo, ki je zavetnik naše podruţnice
v Šentlenartu. Ob 15. uri bo tam sveta maša in blagoslov obnovljene Kapelice
Boţjega groba ter nove strehe na severni strani cerkve. Sveto mašo in blagoslov bo
imel naddekan Savskega naddekanata in ţupnik ţupnije Brestanica g. Joţe Špes.
Lepo vabljeni.
Prihodnja nedelja je prva nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za obnovo
Kapelice Boţjega groba in strehe na cerkvi v Šentlenartu. Bog povrni za vašo
dareţljivost.
V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,00€.
Rešujemo knjige, ki niso za reciklaţo in odpad. Zbiramo vse stare knjige v katerem
koli jeziku in pisavi. Lahko prinesete tudi stare dokumente, ki ste jih morda zavrgli.
Vse, kar boste dali in ne boste potrebovali, prinesite na Karitas v času uradnih ur ali
v ţupnišče.
Odšli od nas v večnost in imeli cerkveni pogreb na breţiškem pokopališču
v času od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018
1. Zobarič Silvester-Silvo (81)
27. Kočar Dolfi-Adolf (76)
2. Novoselc Martin (77)
28. Kocjan Vera (79)
3. Novak Stane (68)
29. Zoričič Josip (67)
4. Gomilšek Katarina (91)
30. Dejanovič Barica (62)
5. Golobič Slavko (56)
31. Mihev Marija (84)
6. Pavlek Ivan (68)
32. Milavec Joţefa (85)
7. Šinko Joţe (62)
33. Lapuh Ivan, st. iz Brezine (90)
8. Kovačič Bojan (66)
34. Derţič Amalija (82)
9. Lapuh Veronika (89)
35. Ţabkar Blanka (89)
10. Balija Martin (70)
36. Dimič Stanislav (78)
11. Kralj Pavla (101)
37. Volčanšek Vladimir (81)
12. Sollner Alojz (74)
38. Prah Alojz (72)
13. Pečnik Martin (74)
39. Orešar Stanislav (71)
14. Pečnik Marijana (79)
40. Kramar Dionizij (92)
15. Lepšina Ivan –Ici (81)
41. Kolić Stjepan-Štefko (46)
16. Bibič Marija (79)
42. Robida Janez (82)
17. Kajs Marija (80)
43. Levak Bogdan (40)
18. Bogovič Marija (87)
44. Dimič Blaţ (59)
19. Lopatič Joţef-Joţe (91)
45. Ogorelc Stanislav (88)
20. Pavlovič Martin (80)
46. Juraja Karlo (84)
21. Richter Branka (91)
47. Petaci Anton (64)
22. Šporar Gordana (43)
48. Čerin Silvester-Silvo (67)
23. Blatnik Marjan (68)
49. Pavlič Stanko (63)
24. Pinterič Ivan-Inč (71)
50. Kovačič Angela (89)
25. Makarovič Atos (85)
51. Gregorič Mirko (88)
26. Prah Angela (78)
52. Iskra Ivan (90)
Gospod daj vsem rajnim večni mir in pokoj! In večna Luč naj jim sveti!

6. obletnica
NEDELJA
30. med letom;
ţegnanjska;
Simon in Juda Tadej,
apostola
PONEDELJEK
Mihael Rua, duhovnik,
redovnik
TOREK

Ob 8. uri

28. 10.
2018 Ob 10. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

za † starše Ano in Franca Kšela
za † 2 Antoniji in 2 Ivana Vogrinc,
† Brudermanove, Korčetove in sorodnike

Ob 8. uri

za † Kovačič Angelo (30. dan)
za † Pavlič Stanka (30. dan)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.

29. 10. Ob 18. uri
2018

Marcel, mučenec

30. 10. Ob 18. uri
2018 Ob 19.uri

SREDA
Volbenk, škof;
dan reformacije

31. 10.
2018 Ob 18. uri
Ob 8. uri

ČETRTEK
VSI SVETI
Vigor, škof;
1. četrtek

1. 11. 9.00-10.00
2018 Ob 10. uri

PETEK
spomin vseh vernih
rajnih;
1. petek

2. 11.
Ob 16. uri
2018 Ob 18. uri

SOBOTA
Viktorin Ptujski, škof,
mučenec; 1. sobota
NEDELJA
31. med letom;
zahvalna;
Karel (Drago)
Boromejski, škof

za farane /
za † Vimpolšek Karla (obl.), Anico, Bojana in
Silva, Faniko Kapusta in vse sorodnike
za † starše Bertole in Antona Ţnideršič
za † Černe Matjaţa

Ob14. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

za † druţino Ţarn-Gregorič
za † Čerin Silva (nam. cv.);
sledi molitev za duhovniške in redovniške poklice
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Robida Janeza (nam. cv.)
na pokopališču za rajne po spominih
za † Gregorič Mirka (30. dan)
za † duhovnike, ki so delovali v naši ţupniji;
sledi poboţnost 1. petka
v Domu upokojencev po namenu
za † Iskra Ivana (8. dan)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 8. uri

za † Antona in Pavlino Zakonjšek;
sledi molitev za druţine pred Najsvetejšim
za † Joţefo Milavec (nam. cv.)

Ob 8. uri

za farane /
za † Ivanko Ferenčak (obl.) in Franca ter Joţeta
za † Kosec Karla, Antona in Cecilijo Polak
v Šentlenartu za † Franca Vimpolšek ter
sorodnike Vimpolšek-Oprešnik
Večerne svete maše ne bo.

3. 11.
2018 Ob 18. uri

4. 11. Ob 10. uri
2018 Ob 15. uri
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Sprejemamo za spomine.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v
breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih
ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 28. 10. do 4. 11. 2018
Nedelja, 28. 10. 2018, ob 19.00
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Ponedeljek in petek ob 19.00
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

Fotografska razstava “Stara šola” iz arhiva
Davorja Lipeja 4
Verouk
Neokatehumenat - kateheza
Ţupnijska Karitas
Ţupnijska Karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Neokatehumenat - evharistija

