12. 1. 2020
1. berilo: Iz 42,1-4.6-7; Psalm:29; 2. berilo:Apd 10,34-38; Evangelij: Mt 3,13-17

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Potopiti se v novo
Jezus, kot dober Izraelec, vidi pristna verska gibanja, ki se pojavijo med njimi. S
svojo odločitvijo, da bo krščen z vodo, pokaže, da odobrava Janezovo delo. Krst
ne sprejme v opuščanje grehov, ampak da bi se združil z ostalimi Izraelci in v
celoti delil pričakovanja in upanja vseh moških in žensk. Tako ne gre človeštvo k
njemu, ampak gre po logiki učlovečenja on naproti človeštvu.
Janezov poskus, da bi preprečil Jezusov krst, razkriva njegovo
priznavanje razlike med obema in zavedanje novega (Nove zaveze), ki
se pojavlja (11-12). Jezus se podreja Božjemu načrtu pravičnosti. Prav
tako vidimo razliko med obema v njunih izvornih družinah, načinu
spočetja, starosti njunih staršev. Vse kaže na prehod iz starega v
novo. Matej pripravlja bralce na Kristusovo novost: »Slišali ste, da
je bilo rečeno, jaz pa vam pravim« (Mt 5). Matejev evangelij govori
o »modrih«, ki so počastili Jezusa kot pravega kralja in Boga.
Luka prikaže priznanje Elizabete (Lk 1,14-43), angelov (Lk 2,1314) pastirjev (Lk 2,20) ter Simeona in Ane (Lk 2,30). Vsi
evangelisti govorijo o razglasitvi Božje identitete Jezusa s strani Boga Očeta in
Svetega Duha, prisotnega ob krstu v obliki goloba. Matej jasno pove: »Ti si« moj
Sin, Ljubljeni. Jezus je Božji po naravi in hkrati tudi novi Adam, začetnik novega
človeštva, usklajenega z Bogom, kot tudi narava, spravljena z Bogom s
Kristusovo potopitvijo v vodo. Nebesa se znova odprejo, potem, ko jih je za tako
dolgo zaprl greh, in zemlja je blagoslovljena.
Kristusov spust v vodo vnaprej predstavlja njegovo spust v pekel. S tem so se
uresničile besede psalmista 74,13-14), da je zdrobil glavo sovražnika. S krstom
se ni samo nekaj zgodilo, ampak se začne dolgo pričakovani Satanov poraz in
Adamova osvoboditev. Vendar Mesija zaradi njegove šibkosti ne bo enostavno
prepoznati. Janez sam ima nekaj pomislekov, ko je v zaporu, in pošlje svoje
učence, da Jezusa vprašajo: »Ali si tisti, ki bo prišel ali naj čakamo na koga
drugega?« (Mt 11,3).

Nedelja Jezusovega krsta pa nas hkrati spominja na naš krst. In tudi na Jezusovo
pripravljenost, da nas s pomočjo daru in delovanja Svetega Duha ponovno
obnovi in preoblikuje po svoji podobi ter nas mazili za priče svojega kraljestva
pravičnosti, miru in veselja (Rim 14,17). Poklicani smo, da smo sol in luč in
njegovega kraljestva, da izžarevamo lepoto in »vonj« njegovega usmiljenja ter
dobrote do vseh okoli nas (Mt 5). Jezus Kristus želi, da njegova ljubezen in
resnica blestita skozi nas, da bodo tudi številni drugi lahko našli novo življenje,
svobodo in veselje v Svetem Duhu. Prosimo Gospoda Jezusa, naj nas napolni s
svojim Svetim Duhom, da bomo lahko izžarevali veselje evangelija vsem v naši
okolici.

ZAHVALA IN OBVESTILA
V soboto, 4. januarja 2020, je bila trikraljevska akcija zelo uspešna. 4 skupine
kolednikov so obiskale kar 166 naslovov, največ v vseh letih doslej. Za misijone so
zbrali 2.665,00 €. Hvala in Bog povrni vsem darovalcem za vašo velikodušnost.
Hvala 16-im otrokom za navdušeno prinašanje Kristusovega miru in dobre želje za
novo leto vsem ljudem dobre volje. Hvala šoferjem – kamelam (Rok Ferenčak,
Gelca Ivančič, Ivan Zofič, Jure Žnideršič) za prevoze in Gostilni Racman za
pogostitev vseh sodelujočih. Za skrbno organizacijo dogodka pa Bog povrni Majdi
in Mateji.
Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 13. 1. 2020, po večerni sveti maši v
Slomškovi sobi v župnišču.
Seja ŢPS bo v soboto, 18. januarja 2020, ob 19.00 v Slomškovi sobi v župnišču.
Teden molitve za edinost kristjanov 2020 »Domačini so nas sprejeli nadvse
ljubeznivo« (Apd 28,2) Od 18. do 25. januarja 2020 bo potekal teden molitve za
edinost kristjanov. Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili
kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina
krščanstva na tem sredozemskem otoku sega nazaj vse do časa apostolov. Sveti
Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O gostoljubnih
domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas
sprejeli nadvse ljubeznivo.« Te besede so izbrane za letošnjo vodilno
misel. Gostoljubnost je nujno potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske
edinosti. Je izraz »dialoga ljubezni« med krščanskimi Cerkvami. Kliče nas k
medsebojni naklonjenosti in velikodušnosti do potrebnih, zlasti do ljudi, ki ne
delijo z nami istega jezika, kulture ali vere. Delitve med kristjani nasprotujejo
Božji volji, so v spotiko svetu in škodujejo oznanjevanju evangelija. Premaga jih
lahko samo moč molitve, v katero zaupamo. Molitev za edinost ni nekaj
osamljenega, ampak je pridružitev Jezusovi molitvi v dvorani zadnje večerje. V
tem sta njena posebna odličnost in lepota. Ne molimo sami, ampak svoj šibki
glas pridružimo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob svojem

času uslišal. Jezus je molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet veroval«
v Sina in prek njega v Očeta. V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj
sad človeških naporov, ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo
»ustvariti«, »izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar
Duha, ko smo notranje dovolj pripravljeni za to.
dr. Bogdan Dolenc, član Komisije za ekumenizem pri SŠK

Ţupnijska Karitas Breţice sporoča, da ne sprejema nobenih oblačil, ker je
skladišče polno. Hvala za razumevanje.

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2019
(1. del)
V soboto, 5. januarja, je bila trikraljevska akcija. 4 skupine kolednikov so obiskale kar
158 naslovov, največ v vseh letih doslej. Zbrali so tudi največ darov za misijone, in sicer
2.688,18 €.
V nedeljo, 6. januarja, na praznik Svetih treh kraljev je bil v farni cerkvi božični koncert
Vokalne skupine Cantate Domino. Skupina iz Kočevja je prepevala pri sveti maši, po
njej pa izvedla kantato »Slovenski Boţič«, skladatelja Matije Tomca, ki so jo posvetili
»in memoriam« Štefku Koliću, očetu šestih otrok in ljubečemu možu.
V tednu od 18. do 25. januarja smo obhajali Teden molitve za edinost kristjanov 2019
pod geslom »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel.« (5 Mz 16,20)
V četrtek, 24. januarja, je bilo ob 18.30, v Slomškovem domu v okviru verouka za
odrasle kristjane (VOK) predavanje pod naslovom: "Slomšek in njegovo delo za
edinost kristjanov". Večer je vodil katehet Gorazd Bastašić.
V nedeljo, 27. januarja, smo obhajali nedeljo Svetega pisma, pod geslom »Na poti z
Besedo«.
V ponedeljek, 28. januarja, smo od 14. do 18. ure v zimski kapeli v Slomškovem domu,
Kržičnikova 2 izvedli svetopisemski mini maraton z naslovom »Nič ne skrbite« (Flp
4,6). Udeležilo se ga je 16 različnih bralcev, kakšnih deset pa je bilo samo poslušalcev.
Brali smo psalme iz Svetega pisma stare zaveze in v štirih urah premislili 84 psalmov.
V četrtek, 31. januarja, je bila ob 17. uri v Slomškovem domu okrogla miza in
predstavitev akcije ozaveščanja Kaj je dom?/#whatishome. Na okrogli mizi so
različni sogovorniki osvetlili teme migracij in razvoja iz različnih zornih kotov (55
udeležencev).
Na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, 2. februarja, smo pri vseh svetih mašah
blagoslovili sveče in se pri večerni sveti maši poslovili od jaslic.
V nedeljo, 3. februarja, na god sv. Blaţa, škofa in mučenca smo delili takoimenovani
»blažev žegen«. To je priprošnja sv. Blažu za odvrnitev bolezni grla in drugega zla.
V nedeljo, 3. februarja, je izšla prenovljena številka Druţine, ki je obogatena z novimi
vsebinami in sodobnejšo podobo.
V četrtek, 7. februarja, je bila v Slomškovem domu ob 19. uri seja zbora članov
Društva 1824.
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18. 1. Ob 18. uri
2020
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za farane / za † Veroniko, Ivana in Cecilijo Vretič,
starše Omerzu, Marijo in Jožeta Koprivnjak,
Maksa Zorko in Marijo Pečar
za † Bojana in Angelco Kovačič, Icija in Marto
Lepšina
za † Gumzej Jožeta (obl.) in družine Gumzej Kovačič
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
za † Amalijo in Franca Kelher
za † Pečnik Ivana (nam. cv.)
za † Pavlovič Diano (30. dan)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje sv. maše ni.
za † Černoš Jožeta (obl.)
za † Hozjanove in Tasičeve

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.)
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
v Domu upokojencev po namenu
za † Osvalda Valentinčič (30. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Habinc Ano (nam. cv.)

za † Žibred Ivano Marijo (30. dan)

za farane /
za † Lah Slavka (obl.), Leopolda in Alojzijo
Mešiček
za † Denžič Antona (3. obl.)
za † Preskar Antonijo (nam. cv.)
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Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu,
Kržičnikova 2, Brežice.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški 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 ţupnije je vsak petek po večerni sveti maši.
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 12. 1. 2020 do 19. 1. 2020
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer
Nedelja, torek, sreda, četrtek

Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
neokatehumenat - evharistija
verouk

