7. 4. 2019
1. berilo: Iz 43,16-21; Psalm: 126;2. berilo: Flp 3,8-14;
Evangelij: Jn 8,1-11

5. POSTNA, TIHA NEDELJA
Grešnik ne sme obsojati grešnika
Bog dela nekaj novega. To je rdeča nit današnje
Božje besede. O veliki in čudoviti novosti piše sv.
Pavel v pismu Filipljanom (3,8−14): "Za izgubo
imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa
Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel
vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in
se znašel v njem ..." Če kdo, je imel Pavel razlog, da bi ponosno gledal na svojo
preteklost: odličen po rodu, izobrazbi, razgledanosti, goreč za postavo in vero. Zares,
med svojimi sodobniki je bil vse hvale vreden. Toda vse to je postalo staro, izguba,
smet, v primerjavi s tem novim, kar je vzklilo iz smrti Jezusa Kristusa. Malo pozneje
pravi Pavel, da ga je Kristus osvojil. V moči te osvojenosti je Pavel živel v miru s
svojo preteklostjo, tudi s tisto grešno, ko je preganjal kristjane. Zazrt je bil v
prihodnost: "pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred
menoj ..." Zavedal se je, da ima Kristusova novost še neslutene globine, nikoli
izčrpljive.
Te globine je okusila tudi žena, ki so jo pismouki in farizeji zalotili pri
prešuštvovanju. Pripeljali so jo k Jezusu in ga preizkusili, da bi ga mogli tožiti.
Vemo, kako se je sklonil in pisal po tleh, kako jim je potem rekel: "Kdor izmed vas
je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo." Ženi pa: "Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in
odslej ne gréši več!" Kakšna je bila ženina preteklost? Morda je živela zavožen,
zdolgočasen zakon, pa si je želela nekaj novega in to našla v ljubimcu. Ob tem sicer
ni bila čisto mirna, a vedno se najdejo takšna in podobna opravičila: Po tej mori in
trpljenju v zakonu zaslužim kaj boljšega; in ali sploh kdo živi po vseh predpisih
Mojzesove postave ... Kakorkoli že, to jutro se je zanjo zgodilo nekaj zares novega.
Prej je novosti iskala sama in so bili le navidezne, zdaj pa je na delu Gospod, on, ki
edini pozna človekovo srce in njegove potrebe. Jezus je vedel, kakšne so ženine
najgloblje želje, poznal jo je bolj kot ona samo sebe. Ni je obsodil in prav tu, v tem
odpuščanju, je vzklilo novo življenje. Pa ne samo žena, tudi tožitelji so dobili
priložnost za nekaj novega. "Kdor izmed vas je brez greha ..."
In mi. Morda imamo tudi mi kamen v roki. Ne bi bilo narobe, da ga odvržemo in
poiščemo kakšno spovednico. Ne bojmo se. Kdo pa je brez greha razen Boga? Tam,

v spovednici, četudi v še tako temni, bomo slišali besede, ki jih je Jezus rekel ženi.
In to bo tudi za nas začetek nečesa novega, radostnega, Božjega.
Jezus, ti vidiš v bistvo človeka, ne pustiš se zmesti balastu. Ti veš, da lahko sanjam s
tabo in zaživim v novosti. Hvala, da me vabiš, naj poslušam brez obsojanja in naj se
pogovarjam brez obsojanja – da bi slišal bistvo in sporočal bistvo, tvojo Ljubezen.

OBVESTILA
Danes, 7. 4., je prva nedelja v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar.
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Križevega pota.
Tretje postno srečanje z naslovom »Jezus v smrtnem boju« v okviru verouka za
odrasle kristjane (skrajšano VOK) bo v četrtek, 11. aprila 2019, ob 19.30. VOK se
dogaja v učilnicah Slomškovega doma, namenjen je vsem pobirmanskim kristjanom.
Srečanja vodi katehet Gorazd Bastašić.
Misijon z naslovom »Cerkev je mlada« bo v programu Radia Ognjišče od 7. do
13. aprila slišen takole: ob 8h Svetovalnica, ob 10.15 Drugi pogled, ob 17h osrednji
Misijonski nagovor, ob 19h prenos Svete maše iz frančiškanske cerkve na
Tromostovju v Ljubljani, pri kateri sodelujejo misijonarji in različne mladinske
glasbene skupine. Zvečer ob 20h Pogovor v živo z misijonarjem ter katoliško
mladino. Vsak dan bo med 17h in 19h. Na voljo tudi duhovnik za osebni pogovor po
telefonu.
V sklopu radijskega misijona Radia Ognjišče, bo v naši brežiški župniji spovedni
dan, in sicer na cvetni postni petek, 12. aprila 2019, od 7.00 do 20.00.
Društvo 1824 vabi vse otroke do 15. leta starosti, da se udeležijo velikonočnih
delavnic. V soboto, 13. aprila 2019, od 9. do 12. ure, bodo v prostorih
Slomškovega doma v Brežicah potekale delavnice izdelave butaric, velikonočnih
voščilnic, okraskov in pirhov. Delavnico butaric vodijo sodelavke Karitas.
Priporočamo (ni pa to nujno), da otroci s seboj prinesejo škarje, kakšno staro blago,
vato, lepilo in morebiten drug material, ki ga imajo doma na zalogi, za butarice pa
zelenje: pušpan, cipreso in bršljan. Vse izdelke bodo lahko otroci nato odnesli v
svoje domove. Upamo, da se boste delavnic tudi letos udeležili v čim večjem številu.
Projekt Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg
sofinancira Občina Brežice.
Blagoslov butaric oljk in drugega spomladanskega cvetja bo v soboto, 13. aprila,
pri večerni maši (19.00) in na cvetno nedeljo, 14. aprila, pri vseh svetih mašah (8.00,
10.00 in 19.00).

Župnijska Karitas Brežice sporoča: »Ali veste, da vsak prebivalec Slovenije zavrže
približno 73 kg hrane na leto?
Hofer nam je omogočil, da lahko 2 x tedensko delimo kruh in zelenjavo prejšnjega
dne ob torkih in petkih od 10.00 do 11.00 na sedežu Karitas v Slomškovem domu,
Kržičnikova 2, Brežice.
VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018
(8. del)

V ponedeljek, 20. avgusta, smo v Marija Reki, rojstni župniji pokojne župnijske
gospodinje Pavline Zakonjšek in njenega moža Toneta, imeli spominsko sveto
mašo ob 7. obletnici smrti gospe Pavle.
Na Rokovo, 16. avgusta 2018, zjutraj so maševali domači župnik Milan Kšela, mag.
g. Janez Žakelj, žpk Cerklje ob Krki, g. Janez Zdešar, žpk Velika Dolina, g. Jože
Pacek, žpk, Čatež ob Savi. Ob 10.00 je slovesno somaševanje vodil naddekan
Savskega naddekanata g. Jože Špes, župnik v Brestanici; somaševali so g. Franc
Rataj, CM, vizitator lazaristov, g. France Novak, žpk Sveti Križ – Podbočje in g.
Janko Ivančič, naš rojak, salezijanec, ki vodi župniji Šmartno v Rožni dolini pri
Celju in Ljubečna pri Vojniku). Po maši je bilo druženje ob »telerflajšu« in
rokodelskem Rokovem sejmu. Večerno sv. mašo pa je imel g. Jože Zabret,
duhovnik, salezijanec iz Sevnice in somaševal je g. Roman Travar, CM, dekan
Videmske dekanije.
Na Rokovo, 16. 8. 2018, je bil ob 20. uri v cerkvi sv. Roka
koncert z naslovom »Ruska noč«. Naša gostja je bila znana pevka Manca
Izmajlova s spremljavo Benjamina Izmajlova na violini in gostja na klavirju.
V nedeljo, 2. septembra, smo se udeležili srečanja bolnikov in invalidov v
baziliki Lurške Marije v Brestanici (28 udeležencev).
V sredo, 6. septembra, smo imeli duhovniki Videmske dekanije rekolekcijo v
Brežicah. Somaševanje dekanijskih duhovnikov je vodil naš novi dekan
Videmske dekanije g. Roman Travar, CM, župnijski upravitelj župnij Artiče in
Sromlje.
Veroučno leto 2018/19 smo pričeli s katehetsko nedeljo, 9. 9. 2018, s sveto mašo v
farni cerkvi.
V soboto, 12. septembra, so se mladi, Brežičanov je bilo 18, udeležili
vseslovenskega srečanja verne mladine v Stični.
V petek, 21. septembra, od 18.00 do 18.15 se je naša župnija pridružila
Zvonjenju zvonov po vsej Evropi na mednarodni dan miru.
V nedeljo, 23. 9., je bil v cerkvi sv. Roka zvečer koncert godalnega kvarteta
Camerata medica; članica kvarteta je tudi brežičanka Kaja Galič Lenkič,
violina.
23. septembra smo v naši župniji obhajali Slomškovo nedeljo, za kar imamo
dovolj razloga, saj imamo Slomškov dom in Društvo 1824, ki nas spominja na
leto Slomškove nove maše. Novo mašo je imel v Olimju 8. septembra 1824.
(se nadaljuje)

7. obletnica
NEDELJA
5. postna; tiha nedelja
7. 4.
Janez Krstnik de la
2019
Salle, duhovnik,
redovni ustanovitelj

Ob 8. uri

PONEDELJEK
Maksim in Timotej,
mučenca
TOREK
Maksim Aleksandrijski,
škof
SREDA
Domnij (Domen), škof,
mučenec

Ob 8. uri

za farane /
za † Marjana Kostevc (obl.), † Kostevčeve,
Ogorevčeve in † Franca Ferenčak
za † Franca, Matildo in Terezijo Vretič
za † Baškovič Vilmo (30. dan) in očeta Baškovič
Miroslava (obl.)
za edinost v Cerkvi in trdnost vere

Ob 19. uri

za † Medved Ivana (30. dan) /

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

za † družine Lipold, Kifer, Žuža, Graner
za † Urek Ivana (30. dan)
v bolniški kapeli po namenu

8. 4.
2019
9. 4.
2019

Ob 10. uri
Ob 19.uri

10. 4.
2019 Ob 19. uri
Ob 8. uri

ČETRTEK
Stanislav, škof,
mučenec

11. 4. 9.00-10.00
2019 Ob 19. uri

Ob 8. uri
PETEK
12. 4. Ob 16. uri
Zenon Veronski, škof;
2019 Ob 19. uri
spovedni dan

SOBOTA
Martin I., papež,
mučenec
NEDELJA
cvetna;
Lidvina, devica

13. 4.
2019

Jutranje svete maše ne bo.
za † Habinc Ano (nam. cv.)
za † Fani Hribar (40. obl.), Andreja Hribar, Barico
in Jožeta Škofljanc, Reziko Kovačič in po namenu
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Kramar Jožico (30. dan) /
za † Andreja Polovič (obl.), starše, družini Kragl
in Bokalič
za † Štefka Kolić (nam. cv.)
v Domu upokojencev po namenu
za † Prosen Avguština (30. dan)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 8. uri
Ob 19. uri

v dober namen (računovodkinja)
za † Hribar Marijo (obl.) in starše Hribar Karla in
Frančiško ter stare starše

Ob 8. uri

za farane /
za † Vegelj Pavlo (10. obl.)
za † starše Cirnski Jožefa in Marijo

14. 4.
Ob 10. uri
2019
Ob 19.uri

v zahvalo Mariji Pomagaj

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!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 7. 4. 2019 do 14. 4. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Četrtek, 11. 4. 2019, ob 19.30
Sobota zvečer

Verouk
Župnijska karitas
Župnijska karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Verouk za odrasle (VOK), katehet Gorazd
Bastašić
Neokatehumenat - evharistija

