3. 3. 2019
1. berilo: Sir 27,4-7; Psalm: 92;2. berilo: 1Kor 15,54-58;Evangelij: Lk 6,39-45

8. NEDELJA MED LETOM
Govorjenje razodeva človekovo notranjost
Kaj nam želita povedati priliki o slepem vodniku in očesu, v katerem
je bruno? Naša osnovna poklicanost je, postati zmožen ljubiti drug drugega, kakor
nas ljubi Jezus Kristus. Kaj to pomeni? Med drugim tudi to, da delamo drug
drugemu dobro, da drug drugemu pomagamo postajati podobni Jezusu Kristusu. To
pa lahko le , če se damo najprej sami poučiti našemu Učitelju, če smo njegovi
učenci. Učenec pa je tisti, ki posluša svojega učitelja, ki premišljuje njegove besede
in dopusti, da ga usmerjajo, oblikujejo tudi tako, da odstranjujejo vse, kar preprečuje,
da bi lahko udejanjili tisto vizijo, ki jo ima učitelj o nas. In Jezusova vizija o nas je,
da bi postali kakor on, da bi skupaj z njim postali drug drugemu učitelji in vodniki na
poti k Jezusovemu in našemu Očetu, v življenje z njim že tukaj na zemlji in potem
vso večnost.
Smo pripravljeni sprejeti to njegovo vizijo? Če smo, potem moramo biti pripravljeni
sprejeti njegov načrt, njegovo pot, do udejanjanja tega. In pot do tega je Jezus sam,
ki pravi o sebi, da je pot. Ta načrt in pot je njegovo življenje, o katerem beremo v
evangeliju, pot udejanjene ljubezni, dobrote do vsakega človeka, tudi takrat, ko je
zavrnjena, pribita na križ, saj je le ljubezen tista, ki ostane in gre naprej tudi po smrti
v novo življenje. Jezus ljubi tudi takrat, ko je zavrnjen, pribit na križ. On vzame nase
našo zavrnitev, naš greh, ga preobrazi s svojo odpuščajočo ljubezen. S svojim
zastonjskim odpuščanjem nas osvobodi sužnosti grehu, da bi skupaj z njim in
Očetom v moči Duha mogli znova verjeti v moč ljubezni in ljubiti, kakor nas ljubita
on in njegov Oče. Jezus Kristus nas tako s križa, iz svoje smrti zaradi naše zavrnitve,
greha, osvobodi iz ujetosti v obsodbo greha, zla. Iz križa nam ponuja svobodo in nas
vabi, da bi v moči njegovega in Očetovega odpuščanja izstopili iz ujetosti v
neprestano obsojanje samega sebe in drugih, pogosto tudi njega in Očeta.
Zakaj je prav obsojanje danes tako močno navzoče povsod, tudi med kristjani? Je to
znamenje, da vidimo, ali da smo slepi, slepi za dobroto, ki je v vsakem človeku, saj
je končno vsak človek Božja podoba. Če želimo rasti v ljubezni, se moramo učiti
gledati drug na drugega tako, kot nas gleda Jezus, ki ni obsojal nobenega javnega
grešnika, čeprav je bil vreden obsodbe po postavi in ga je družba pravovernih Judov
izključila iz svoje skupnosti. Na tej poti rasti nam je lahko v veliko pomoč tudi to, da
mislimo o drugih dobro, najboljše. Ljudje smo po izvirnem grehu nagnjeni k temu,
da vidimo zelo hitro tisto, kar ni, kar ni tako, kot mislimo, da je prav ali pa bi moralo

biti. Veliko težje pa je opaziti dobro, se ga razveseliti, drugega pohvaliti za storjeno
dobroto in drugim govoriti o tem dobrem. Jezus nas zato vabi, da bi skupaj z njim
iskali dobro na drugih in se vedno zavedali, kako težko je videti celostno, kaj se je v
resnici zgodilo, zakaj je kdo kaj storil, še manj pa, kaj je želel in mislil, ko je kaj
rekel ali storil. Notranjosti človeka in vsega, kar se dogaja v njem ne moremo videti.
Še tega, kar se dogaja v nas samih, ne moremo pogosto videti v celoti ali prav
razumeti. In zaradi tega tudi Jezus na križu prosi Očeta: »Oče, odpusti jim, saj ne
vedo, kaj delajo.« To nas ne opravičuje slabega, temveč nas uči, kako smo mi sami
in tudi drugi pogosto slepi in ne vidimo dobrega, celostno. Ne vidimo, kakor pravi
Jezus zelo izzivalno, bruna v svojem očesu, hočemo pa drugemu pomagati odstraniti
majhno iver iz njegovega očesa. Ne zavedamo se, da slepi vodnik ne more voditi
drugih, kajti njegovo oko je nezmožno videti in zato drugih ne more varno voditi.
Troedini Bog pozna naše napake in vidi vse, tudi nepravilnosti in grehe srca, ki jih v
sebi ne moremo prepoznati. Toda z nami ravna kot nežen in usmiljen oče in pravi
zdravnik, kar tudi je. Z vso potrpežljivostjo nas privede k sebi in nas ozdravi raka
greha, ki živi v naših srcih. Ali verjamemo v to Božjo ljubezen in milost? Če
zmoremo verovati v to, prosimo Očeta, da očisti naša srca, jih preobrazi in upodobi
po Jezusu Kristusu v moči Svetega Duha, da bomo prežeti z ljubeznijo in
usmiljenjem ter nas usposobi za dobrodelnost in potrpežljivost do bližnjega in
samega sebe. K temu nas spodbuja tudi s svojim zlatim načelom: »In kakor hočete,
da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31) In nato še doda: »Dajajte in se
vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v
naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« (Lk 6,38)
(OZNA 1-2019)
Hvala ti, dobri Bog, za tvojo neskončno ljubezen in usmiljenje.
Gospod, očisti, prosim, moje srce, naj ga odpiram dobremu.
Odstrani vse, kar me vodi stran od tebe. Podari mi, kar me vodi k tebi. Amen.

OBVESTILA
Današnja nedelja, 3. 3., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar.
V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, letos je to 6. marec 2019, začenjamo postni
čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega
četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja
obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično
posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja
razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje
življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem
času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.

Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po
smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa
vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si
prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma
postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V
svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in
ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na
glavo posipa pepel.
Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri
bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega
trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad
smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v
puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).
Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za
doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in
evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom
zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. Postni čas
duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom.
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in
veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen
posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca
in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom
prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev
usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Križevega pota.

Svete maše s POSTNIMI GOVORI bodo v Brežicah v petek, 8. marca, 22.
marca in 5. aprila, pred tem pa bo na dan, ko je postni govor 17.30 priložnost
za sveto spoved.
Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola Tokratna postna spodbuda

letos nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola« se bo
začela na pepelnično sredo, 6. marca, in zaključila na veliko soboto,
20. aprila 2019.
V torek, 12. marca 2019, bo po večerni sveti maši obvezno srečanje za starše
birmancev.
Župnijska karitas Brežice vabi v sredo, 20. marca 2019, ob 10. uri v Slomškov dom
na predavanje z naslovom »Vodenje Župnijske karitas in varstvo osebnih
podatkov«. Predaval bo generalni tajnik Škofijske karitas Celje g. Matej Pirnat.
Lepo vabljeni.

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
8. med letom,
Kunigunda, kraljica

3. 3.
2019

PONEDELJEK
Kazimir,
poljski kraljevič

4. 3.
2019
5. 3.
2019

SREDA
Pepelnica;
strogi post

6. 3.
2019

ČETRTEK
Perpetua in Felicita,
mučenki; 1. četrtek

7. 3.
2019

PETEK
Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

8. 3.
2019

NEDELJA
1. postna;
40 mučencev iz
Armenije

Ob 8. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

TOREK
Hadrijan (Jadran),
mučenec;
pust

SOBOTA
Frančiška Rimska,
redovnica

Ob 10. uri
Ob 18. uri

Ob 18. uri
Ob 19.uri
Ob 8. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

9. 3.
2019

9.00-10.00

za farane /
za † Ano (obl.), Marijo in vse † Lašičeve
za † Strgar Staneta (obl.)
za † Ivana Oštir iz Brežic
za † Milutinovič Majdo-Ano (7. dan)
za slovenske misijonarje po svetu
za † Žnideršič Franca, Kralj Franca in Albino ter
družino Drečnik
za † Derenda Franca, starše Derenda in Marijo
Travnikar
za † Colarič Ano in Franca (Zavode pri
Kostanjevici na Krki) ter vse duše v vicah
v bolniški kapeli po namenu
za † Franca (obl.) Kšela in Ano
za † Ivanko Ogorevc (obl.), vse † Ogorevčeve in
Franca Ferenčak
za duhovne, redovne in misijonarske poklice;
sledi molitev pred Najsvetejšim

v bolniški kapeli molitev za življenje

Ob 18. uri
Ob 8. uri
Ob 16. uri
Ob 18. uri

za † Antona Bruderman (obl.)
za dobrotnike Slomškovega doma
v Domu upokojencev po namenu
za † Benkoč Štefanijo (30. dan); postni govor

Ob 8. uri

za † Alojzijo Kolan (35. obl.)

Ob 18. uri

za † Slavico Tomše (obl.)

Ob 8. uri

za farane /
za † Martina Pavlovič (obl.)
za † Zorko Faniko, Nežko in Stanka

10. 3.
Ob 10. uri
2019
Ob 18. uri

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

za † Marijana Horžen (obl.) in Marka Horžen

Izdal: Župnijski urad Brežice; odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2,
Brežice.
MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v
območje Splošne bolnišnice Brežice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

Tečaj priprave na zakon bo v Brežicah 29., 30. in 31. marca 2019 v župnišču v
Slomškovi sobi, in sicer vsak dan s pričetkom ob 16. uri.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 3. 3. 2019 do 10. 3. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

Verouk
Župnijska karitas
Župnijska karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Neokatehumenat - evharistija

