11. 10. 2020

1. berilo: Iz 25,6-10a; Psalm: Ps 23; 2. berilo: Flp 4,12-14.19-20; Evangelij: Mt 22,1-14

28. NEDELJA MED LETOM
Sprejmem povabilo, Gospod, moj Bog
Kraljevska svatba je ena najlepših podob iz Svetega pisma, ki
opisuje, kakšna so nebesa in kakšen je praznik, ki ga kralj priredi
za poročno slavje svojega sina in njegove neveste. Kateri koli
velik praznik si lahko predstavljamo na zemlji, je kakor nič v
primerjavi praznika vseh praznikov v nebesih, s katerim nas
Gospod neba in zemlje vabi na najpomembnejše slavje − ne le kot
gosta − temveč kot člana Kristusovega telesa, njegove neveste,
Cerkve!
Kaj je lahko lepše? Zadnja knjiga v Svetem pismu se konča z vabilom na
poročno slavje Jagnjeta – Gospoda Jezusa Kristusa, ki je umrl za nas, zaradi
naših grehov, zdaj pa vlada kot kralj kraljev in Gospod gospodov. Duh in nevesta
rečeta: »Pridi!« (Raz 22,17). Gospod Jezus nas vabi, da bi bili združeni z njim v
nebeškem kraljestvu miru, pravičnosti in ljubezni, kraljestvo Dobrote in Lepote.
Ko beremo/poslušamo to priliko o svatbi, se zdi, da je osredotočena samo na
jeznega kralja, ki na koncu kaznuje tiste, ki so zavrnili njegovo povabilo in ki so
grdo ravnali z njegovimi služabniki. Toda Jezusovo prilika vsebuje dve zgodbi.
Prva se nanaša na prvotne goste, povabljene na poročno pojedino. Kralj je že
vnaprej poslal vabila uglednim gostom , da bi imeli dovolj časa za pripravo na
gostijo. Zelo žaljivo je bilo, da so povabilo zavrnili. Vsak je našel kakšen razlog,
da seje opravičil, nekateri so celo z nasiljem zavrnili služabnike. Užalili so tudi
prestolonaslednika. Kraljeva jeza je upravičena, ker mu odkrito niso hoteli dati
časti, ki mu je pripadala.
Jezus je to opozorilo naslovil na Jude tistega časa, da bi lahko razumeli, kako
močno si je Bog želel, da bi tudi oni bili deležni veselja Božjega kraljestva, in
kakšne so posledice zavrnitve Mesija in Odrešenika.

Drugi del zgodbe se osredotoča na tiste, ki niso imeli nobene pravice do slavja in
ki nikoli ne bi pomislili,da bi dobili takšno povabilo. Služabniki so povabili
kogar koli so našli. »Dobri in slabi«ob cestah so bili zagotovo pogani in grešniki.
Kralj si je ogledal to različno paleto gostov in jim dal tudi svatbeno obleko.
Takšno vabilo je čista milost, nezaslužen dar, neizmerna dobrotljivost. Gosta, ki
ni hotel sprejeti kraljevega daru, so vrgli ven iz praznujoče skupnosti. Vabilo
vsebuje namreč tudi opozorilo za tiste, ki ga zavrnejo ali ki se nevredno
približujejo poročnemu prazniku. Kljub obilju Božje milosti je odločitev za
odrešenje v človekovih rokah. Darilo je svobodno, istočasno pa tudi velika
odgovornost.
Bog vabi vsakega od nas kot svojega prijatelja na nebeško slavje. Poklicani smo,
da smo vedno pripravljeni na pogostitev pri najveličastnejši mizi Gospoda, tako
da živimo že zdaj v njegovi navzočnosti in rastemo v upanju, da ga bomo gledali
iz oči v oči v njegovem večnem kraljestvu.
Hvala, Gospod, da me vabiš v Odnos,
kjer vse dobi drugačen okus, vonj, izkustvo in vse postaja svatba.
Hvala za tvojo dobrotljivost, da me vsakič znova vabiš v Lepo.

OBVESTILA
V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas
vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev
Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec
lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan
pred sveto mašo.
12. oktobra goduje sv. Maksimilijan Celjski, škof in mučenec, zavetnik mesta
Celje, drugotni zavetnik Škofije Celje ter glavni zavetnik škofij Passau in Linz.
Pri nas je češčenje sv. Maksimilijana najbolj razširjeno in priljubljeno v
mariborski škofiji. Še vedno je Maksimilijan mnogim vernikom krstni patron.
Škof Slomšek mu je posvetil drugi letnik svojih Drobtinic s posebno svetnikovo
sliko nad celjskim mestom in s pesmijo, ki jo je sestavil Luka Jeran. Prvi njegov
življenjepis pa je v našem jeziku izšel 1815. Napisal ga je profesor J. A.
Zupančič.
Društvo 1824 obvešča, da bo v sklopu dogodkov Brežiški oktober 2020, v četrtek,
29. oktobra 2020, ob 19. uri v počastitev občinskega praznika ulična fotografska
razstava in predstavitev kratkih filmov “Davor A. Lipej in Alenka Černelič
Krošelj: Brežice – pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino« v Slomškovem
domu. Lepo vabljeni. Vstop prost.

Sprejemamo za spomine.

DNEVA VEDNEGA ČEŠČENJA
V petek, 16., in v soboto, 17. oktobra, sta v naši župniji
molitvena dneva. Poleg rednih svetih maš bo oba dneva
izpostavljeno Najsvetejše, zato vas vabimo, da prihajate k
uram molitve po razporedu, kakor je spodaj objavljeno. Če kdo
lahko pride, čeprav ni napisan, naj se pridruži katerikoli
molitveni uri.
V času molitveni ur bo priložnost za sveto spoved.

1. dan – petek, 16. oktober 2020
Ob 8. uri sveta maša s pridigo
Od 9. do 10. ure
Od 10. do 11. ure
Od 11. do 12. ure
Od 12. do 13. ure
Od 13. do 14. ure
Od 14. do 15. ure
Ob 15. uri molitev križevega pota
Od 16. do 17. ure
Od 17. ure do 17.30 rožni venec
Ob 17.30 pete litanije Matere Božje
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov

Vabljeni vsi.
Mira in Lojze Zver, Irena Rupert
Angelca Ivančič, Ivana Vogrinc
Marija in Miha Tomše
Metka Berglez, Zinka Pavlovič
Anica Zorko, Milka Sušin, Černoš Gita
Rezka Ferenčak, Slavka Gabrič
Vabljeni vsi.
Župnijska Karitas
Člani biblične skupine
Vabljeni vsi.
Vodi eden od dekanijskih duhovnikov.

2. dan – sobota, 17. oktober 2020
Ob 8. uri sveta maša z nagovorom
Od 9. do 10. ure
Od 10. do 11. ure
Od 11. do 12. ure
Od 12. do 13. ure
Od 13. do 14. ure
Od 14. do 15. ure
Od 15. uri molitev križevega pota
Od 16. do 17. ure
Od 17. ure do 17.30 rožni venec
Ob 17.30 pete litanije Srca Jezusovega
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov

Vabljeni vsi.
Zinka Pavlovič, Metka Berglez
Ivana Vogrinc, Angelca Ivančič
Marija in Miha Tomše
Anica Zorko, Irena Rupert, Černoš Gita
Rezka Ferenčak, Milka Benič
Milka Sušin, Slavka Gabrič
Vabljeni vsi.
Člani molitvene skupine
Člani ŽPS in cerkveni ključarji
Vabljeni vsi.
Vodi eden od dekanijskih duhovnikov.

8. obletnica

Od ponedeljka, 5. oktobra 2020, bodo vse večerne svete maše
ob 18.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca.
NEDELJA
28. med letom,

Janez XXIII., papež;
sklep
tedna za življenje

PONEDELJEK
Maksimiljan Celjski,
mučenec

TOREK
Gerald,
vitez

SREDA
Kalist I.,
papež, mučenec

ČETRTEK

Ob 8.00

11.10. Ob 10.00
2020
Ob 18.00
Ob 8.00

za † Žibred Ivano-Marijo
v čast sv. Maksimiljanu Celjskemu in po namenu

Ob 8.00

za † Egona in Danijelo Kotte (obl.)
za edinost v Cerkvi in trdnost vere

12.10.
2020 Ob 18.00
13. 10.
2020 Ob 18.00
Ob 8.00

14. 10.
2020 Ob 18.00
15. 10.

Ob 8.00

Terezija Velika (Avilska),
2020
devica, cerkvena učiteljica

PETEK
Marjeta Maria Alakok,
devica, redovnica;
1. MOLITVENI DAN

Ob 18.00
Ob 8.00
16. 10. Ob 18.00

2020

Ignacij Antiohijski,
škof, mučenec;
2. MOLITVENI DAN

NEDELJA
29. med letom,
misijonska nedelja;
Luka,
evangelist

za † Zorko Karla (nam. cv.)
na čast Roži skrivnostni po njenih namenih in duše
v vicah
za † Ogorevc Slavka (za roj. dan)
za † Žičkar Franca in Terezijo ter zeta Mirka
za † Veble Zinko in † Vebletove
za † Žerjav Draga (nam. cv.)
za † Osojnik Tomija (obl.) in Viktorja ter družino
Gros
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8.00
Ob 18.00

SOBOTA

za farane
za † Nežko Petan, družine Petan, Mrkša, Kržan
za † Ivanko Frey in Cizelj Tonija

17. 10.
2020
Ob 8.00

18.10.
2020 Ob 10.00
Ob 18.00

za † starše Kodrič in Pavlovič
za † Ivana in Pepija Gerjevič, starše GerjevičŠekoranja ter sestre in brate /
za † Fani in Andreja Hribar, Barico in Jožeta
Škofljanec, Zvonimirja Škofljanec in Reziko
Kovačič
za farane
za † starše, brate, sestre Cerjak, stare starše Dimič
in sorodnike in duše v vicah
za † Alojzijo in Leopolda Mešiček (obl.) ter
Slavka Lah
za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.)

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
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
Župnijska Karitas: 041-754-877

