18. 8. 2019

ROKOVA NEDELJA
Zanesljivih virov o življenju sv. Roka, tega priljubljenega in nekoč zelo
češčenega svetnika nimamo. Legendarno poročilo iz 15.
stoletja poroča, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu
Montpellier v južni Franciji. Starši so si ga bili izprosili
od Boga, a še ne dvajset let star jih je izgubil. Tedaj je
Rok prodal večino svojih posesti, izkupiček razdelil
revežem in se odpravil na božjo pot v Rim.
Tudi na Slovenskem že od davna častimo sv. Roka kot
velikega priprošnjika zoper kugo, ki je v naših deželah
pogosto razsajala. Upodabljajo ga samega ali skupaj s
sv. Boštjanom; v romarski obleki, z romarsko palico in bučo; z roko kaže na
kužno bulo na stegnu. Zraven sebe ima psa s kruhom v gobcu. Upodabljajo ga pa
tudi z angelom, ki nosi posodo z zdravili in ko zdravi kužne bolnike.
»O sveti Rok,/ od slasti bleščijo ti oči,/ ki željno dvigaš jih v nebo-/ hiacinte
bele v njih cveto- / ko nam kažeš hudo rano,/ ki pes jo liže, čisti in hladi …
( Anton Vodnik, Romarska pravljica)«

20. NEDELJA MED LETOM
1. berilo: Jer 38,4-6.8-10; Psalm: 40; 2. berilo: Heb 12,1-4; Evangelij: Lk 12,49-53

Za Jezusa se je treba odločiti
"Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že
razplamtel!" O kakšnem ognju govori Jezus? To je binkoštni ogenj,
ki kliče ljudi k spreobrnjenju in novemu življenju. Ta ogenj, ki
ga Jezus pošilja na zemljo, je povsem drugačen od ognja, ki
naj bi po želji Janeza in Jakoba uničil negostoljubno
samarijansko vas. Jezus tudi želi, da bi se njegov ogenj hitro
razplamtel. Podobno se je izrazil pri zadnji večerji: "Srčno sem
želel jesti z vami to večerjo, preden bom trpel ..." (22,15). Kajti
njegova ljubezen do nas je ogenj, ki nujno hoče vneti tiste, ki jih
ljubi: ni ljubezni, ki noče biti tudi sama ljubljena.
"Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni," nadaljuje
Jezus. Krst pomeni njegovo smrt, edino nujnost Boga, ki ljubi človeka in ne
more, da ne bi vzel nase hudobije ljubljenega. Jezus je prinesel ogenj, ki pa mora

iti skozi vodo. To, kar Jezus želi, ga primora, da gre skozi to, česar si ne želi in se
mu upira. Vstajenje pride po smrti. On sam je razdeljen med željo in stisko,
stisko do krvi (22,40-44). To je boj, v katerem ljubezen premaga največjo
preizkušnjo. "Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo? Ne, vam rečem,
ampak razdeljenost." Mesija je gotovo prišel, da prinese mir, toda mir, ki pride
po razdeljenosti. Kajti to ni neki poceni mir, ki so ga v Jeremijevem času
oznanjali krivi preroki, ampak ima drago ceno, ceno življenja (1 Kor 6,20; 7,23;
Rim 3,24). Razdeljenosti so odločitve, ki jih zahteva hoja za Gospodom. Novo
življenje zahteva trganja in odpovedi. To je cena svobode in novega življenja.
Jezusova usoda je podobna Jeremijevi (Jer 38,4-6.8-10). Jeremija so vrgli v
vodnjak, ker je pozival k spreobrnjenju, naznanjal kazen, opustošenje Jeruzalema
in izgnanstvo. V času njegove preroške službe so bili tudi krivi preroki. Ti so,
pogosto za plačilo, prerokovali mir in varnost: "Nikar se ne bojte. Bog je z nami,
nič hudega se nam ne more zgoditi..." so govorili. Te besede so ugajale
voditeljem in ljudstvu, Jeremijevi neizprosni opomini pa so jim bili nadležni. Le
zakaj nas vznemirja s stalnim: spreobrnite se, spreobrnite se? Naj bo že vendar
enkrat tiho! Grešno, uporno in Bogu nezvesto ljudstvo torej ne prenese Božje
besede, zato mora njen služabnik trpeti.
Jeremija v vodnjaku, Jezus na križu. Sodobniki niso prenesli njunih besed in
dejanj. Kaj pa mi? Nas kdaj vznemiri kakšna Božja beseda? Nas kdaj premakne
iz naše ustaljenosti in navajenosti? Ali pa uživamo v svojem miru, da nas le kdo
ne moti? Jezusov ogenj želi preveriti naše drže, odnose, navade. Želi razdeliti vse
tisto, kar je združeno in zgrajeno na pesku, na krhkem temelju sebičnosti,
samoopravičevanja, ležernosti, komodnosti ipd. Današnja Božja beseda daje
čutiti neko nujnost: Jezus mora iti skozi vodo in ogenj, da razodene Očetovo
ljubezen; učenec pa se mora odločiti zanj. Zdaj je čas spreobrnjenja.
Hvala, da me vznemirjaš, moj Jezus in Odrešenik,
tudi ko bi raje zaprl oči in zbežal.
Hvala, da pošiljaš ogenj ljubezni in me vabiš v spreobrnjenje − zdaj.

VELIKA ZAHVALA
BOG POVRNI IN HVALA VSEM, ki ste sodelovali v pripravah na naše letošnje
farno žegnanje, ki je bilo zares nekaj posebnega zaradi sočasnega pripravljanja
zlatomašnega slavja. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri slovesnosti zlate maše,
zlatomašnemu pridigarju, mojemu nečaku g. Marku Magdiču, župniku župnije
Grad v Prekmurju in soupravitelju župnije Sv. Jurija – Rogašovci, voditelju
mašnega slavja g. Francu Rataju, CM, vizitatorju lazaristov in vsem drugim, ki
ste s svojo besedo sooblikovali bogoslužje (uvod v mašo – msgr. g. Franci
Trstenjak, odgovorni urednik Radia Ognjišče, bralcema Božje besede - Kaja
Galič Lenkič in Tomaž Šubic, bralcem prošenj, uvod v Očenaš – g. Anton

Žerdin, letos že 63 let duhovnik, sedaj duhovni pomočnik župnije Sv. Rešnjega
Telesa v Mariboru in nekdanji kaplan v Ljutomeru (1963-67), uvod v pozdrav
miru – Mateja Količ), ministrantom, prinašalcem darov s spremno besedo Darje
Ferenčak, cerkvenemu pevskemu zboru pod vodstvom Jelke Žnideršič,
pevovodkinje in organistinje, Roku Ferenčaku in Jelki ter Juretu Žnideršič za
odlično interpretacijo poobhajilne pesmi Molitev, ki je »zlatomašnikova himna«.
Hvala in Bog povrni vsem, ki ste pripravili prostor ob cerkvi (šotor z vso
opremo), avtorjem programskega lista (Majda Adamič, Alenka Černelič Krošelj,
Jelka Žnideršič, Simona Rožman Strnad). Hvala za vsa presenečenja - Pihalni
orkester Kapele, predstavitveni film, fotografska razstava, zlatomašni album,
darilni romarski paket, vse izvirne napitnice in odlični pogostitvi Gostinstva
Vidmar Mitja s. p., Pesje pri Krškem v sodelovanju Gostilne Racman. Hvala
vinogradnikom za odlično rujno kapljico in gospodinjam za pecivo in potice.
Hvala tudi vsem ostalim sodelujočim skupinam v župniji – ŽPS, gradbeni odbor,
Župnijska Karitas, Društvo 1824, cerkveni ključarji itd., kakor tudi vsem
neimenovanim. Bilo je nepozabno doživetje, za kar pričajo moji domači iz
Ljutomera, vsi sorodniki iz Prihove pri Slovenskih Konjicah, farani župnij, kjer
sem deloval pred prihodom v Brežice (Zg. Polskava, Trbovlje, Marija Reka,
Venčesl), kakor vsi drugi gostje od blizu in daleč.
Prisrčna hvala za vse, Milan Kšela, zlatomašnik.

OBVESTILA
Od 15. avgusta zvečer in do nadaljnjega so vse svete maše
v cerkvi sv. Roka, ker bomo v farni cerkvi obnavljali oltarno
fresko (iz leta 1966) Staneta Kregarja, duhovnika in slikarja.
Danes, 18. avgusta 2019, obhajamo Rokovo nedeljo.
Svete maše ob 8.00, 10.00 (obakrat bo maševal in pridigal
msgr. dr. Ivan Štuhec, rektor vikariata A. M. Slomška v
Mariboru) in zvečer ob 19.00.
V času od 18. do 25. avgusta bo v naši župniji Oratorij. Vodijo ga animatorji
pod vodstvom Patricije Kelhar in Tadeje Kežman in se bo izvajal na župnijskem
dvorišču ter v Slomškovem domu.
Župniji Brežice in Dobova ter Aritours vabimo na romanje v Francijo – Lurd in
Provansa, ki bo v času od 30. 9. do 4. 10. 2019. Ob udeležbi 45 romarjev je cena na
osebo 399 EUR (način plačila: 100 EUR ob prijavi na agencijo, možnost plačevanja
na obroke brez obresti). Podroben program dobite v župnišču ali na spletni strani
agencije www.aritours.si, Aritours d. o. o., Slomškov trg 7, 2000 Maribor, tel.: (02)
252-16-19, e-mail: info@aritours.si.
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Helena (Alenka),
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PONEDELJEK
Janez Eudes, duhovnik
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25. 8.
21. med letom,
Ludvik IX. Francoski, 2019
kralj

za † družini Kostevc in Krofl
za † Hren Ludvika in Magdaleno
za † Žnideršič Franca (obl.), Franca in Albino
Kralj ter družino Drečnik
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † mamo Juliko Prosenik (10. obl.), ateta Janeza
in sestro Mihelo
v dober namen
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Antonijo Kovačič (30. dan)
za dobrotnike Slomškovega doma
v Domu upokojencev po namenu
za † Švajger Janeza-Ivana (30. dan)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8. uri

24. 8.
Natanael (Jernej), apostol 2019
Ob 19. uri
SOBOTA

za farane /
za † Žust Alenko-Marijo, roj. Berglez
za moževo zdravje, za 2 družini Juršič Avguština
iz Jablance, 2 družini Kodrič (Brezje in Krška
vas)
za † Marijo Preskar, očeta Ivana, 2 brata in sestro
za † Kostanjšek Ano

Ob 10.uri
Ob 19. uri

za † Tineta Vogrinc, sina Mirana in sorodnike
za † Urek Ivana (nam. cv.)
za farane /
za † Žerjav Ivana (obl.), sorodnike, † Žerjavove in
duše v vicah
za † Darinko Podvinski (obl.), Ivana in Angelo
Podvinski, teto Marijo in Antona Šepec
za † Marijo in Ivana Ogorevc

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

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!
Sporočamo, da zamaškov ne zbiramo več, ker jih nobena ustanova ne odkupuje.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 18. 8. 2019 do 25. 8. 2019
18. 8. - 25. 8. 2019
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

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

