8. 11. 2020

1. berilo: Mdr 6,12-16; Psalm: Ps 63; 2. berilo: 1 Ts 4,13-18; Evangelij: Mt 25,1-13

ZAHVALNA NEDELJA
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto
obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos je to 8.
november. Praznik zahvale je dan hvaleţnosti in
zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala
narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom,
čas, vero. Zahvala zajema vse naše ţivljenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev
z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaleţnosti Bogu, stvarstvu in ljudem
prebuja in krepi osnovno razseţnost medsebojnih odnosov in jim daje novo
kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu
Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob
enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogosluţnim obredom.

Duhovna misel za zahvalno nedeljo
Spoštovani vsi župljani in ljudje dobre volje!
Letos tudi zahvalne nedelje ne bomo obhajali kot običajno. Pri sv. Lenartu ne bo
svete maše, kakor je bilo v prejšnjih letih. Zato pa se bomo doma v krogu druţine
ali tudi posamezno Bogu zahvalili za vse, kar je letos zrastlo in smo pridelali na
svoji zemlji: se pravi na njivah, travnikih, vinogradih, vrtovih in drugod. V srcu
in duši bomo v molitvi rekli Bogu hvala. Izrazili mu bomo hvaleţnost, da
blagoslavlja naše delo. Hvala, da lahko doma pridelamo hrano, ki je veliko bolj
zdrava kot vsaka druga kupljena v nekem velikem trgovskem centru. Jezus nas
lepo uči, naj zavestno molimo v Očenašu: Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Uči
nas hvaleţnosti do Stvarnika, ki nas ohranja pri ţivljenju. Po zakonih narave nam
daje ugodno vreme, dovolj sonca in deţja. Brez teh osnovnih dobrin narave bi na
naši zemlji nič ne zraslo, pa naj se še tako trudimo in garamo. Ob letošnji
zahvalni nedelji sklenimo, da bomo skrbeli za čisto naravo, ki bo na voljo tudi
prihodnjim rodovom. Osebno izrekam hvaleţnost vsem Vam, spoštovani farani,
ki Vam je mar za duhovno in gospodarsko rast naše ţupnije: članom ŢPS,
molitveni in biblični skupini, liturgičnim sodelavcem pri bogosluţju, cerkvenim
ključarjem, gospodarskemu svetu, kakor vsem, ki skrbite za prehrano domačega
ţupnika, red in čistočo v ţupnišču, krašenje in urejenost naših cerkva ter njihove
okolice. Vsem velika hvala in Bog povrni.
Milan Kšela, župnik

32. NEDELJA MED LETOM
Kapitan ladje trenira ves čas
Biti nepripravljen lahko vodi v nepotrebne teţave in celo katastrofo! Čemu sluţi
rešilni jopič, ki je ostal na obali, medtem ko ladja tone? Jezusova zgodba o
desetih mladenkah, ki čakajo na poročni sprevod sredi noči, se danes večini zdi
čudna. Toda Jezusovo občinstvo je predobro vedelo, kako hitro se tako lahko
zgodi tudi njim.
Poročni običaji v starodavni Palestini so zahtevali posebno budnost in pripravo
za vse vpletene. (Nekatere vasi na vzhodu imajo še vedno tak običaj.) Nevesta in
ţenin nista odšla na medene tedne, ampak sta ves teden slavila s svojo druţino in
prijatelji. Običaj je bil, da ţenin v druţbi s prijatelji pride po nevesto in jo
pripelje na svoj novi dom. Takšna druščina je šla po najdaljši moţni pot skozi
vas, da bi se jim na tem poročnem sprevodu lahko pridruţilo kar največ
vaščanov. Ko so dospeli in zaprli vrata, nihče drug ni mogel več vstopiti. Če se je
ţenin odločil priti in pripeljati svojo nevesto ponoči, so bile potrebne svetilke, da
so našli pot po temnih in ozkih ulicah. Nihče ni smel na vaške ulice ponoči brez
svetilke!
Priti na poročno zabavo brez ustreznih oblek in potovalnih aranţmajev bi bilo kot
poskušati priti na poseben dogodek danes, ki zahteva vnaprej dogovorjeno
dovoljenje ali rezervacijo. Si lahko predstavljate razočaranje potnikov, ki pri
potovanju v tujino ugotovijo, da ne morejo v neko drţavo, ker nimajo vizuma ali
veljavnega potnega lista?
Jezus nas opozarja, kakšne so posledice nepripravljenosti.
Obstajajo določene stvari, ki se jih ne da dobiti v zadnjem
trenutku. Študenti npr. se ne morejo pripraviti na izpit na dan
samega izpita. Človek ne more dobiti prave sposobnosti, moči
in znanja, potrebnega za določeno poslanstvo, v zadnjem
trenutku. Tudi kapitan, ki s pogumom in navtičnimi veščinami
usmerja svojo ladjo skozi nevarno nevihto na morju, ni
pridobil teh sposobnostni na hitro.
Ko Gospod Jezus pride, da nas vodi na svojo nebeško gostijo,bodimo
pripravljeni, da bomo lahko slišali njegov glas in mu sledili. Na srečanje z
Gospodom, iz oči v oči, ko nas bo poklical na dan sodbe, bomo pripravljeni, če
ga bomo ţe danes poslušali in izpolnjevali njegovo voljo. Ni dovolj le poslušati,
potrebno si je tudi vsak dan prizadevati tako ţiveti. Če bomo vsak dan z njim, ga
poslušali in gledali, potem nas ni potrebno biti strah, da ne bomo pripravljeni. Še
posebej ne, če bomo vedno znova prosili Svetega Duha, da nas spominja nanj in
nas uči, kako ga lahko poslušamo in slišimo, smo lahko z njim in ţivimo njegovo
besedo.

OBVESTILA
Odšli od nas v večnost in imeli cerkveni
pogreb na brežiškem pokopališču še do
1. 11. 2020

54. Ivanka Omerzu (79)
55. Ivan Cizelj (89)
56. Branko Kriţanič (75)

Gospod daj vsem rajnim večni mir in pokoj! In večna Luč naj jim sveti!

Danes, 8. novembra 2020, obhajamo Lenartovo nedeljo, ki je zavetnik naše
podruţnice v Šentlenartu.

V Katoliški Cerkvi 11. novembra praznujemo god sv. Martina,
škofa v Toursu v Franciji. Rodil se je v Panoniji leta 315. Bil je
sin rimskega tribuna. Petnajstleten se je prijavil v cesarjevo
straţo. Bil je zelo usmiljen. Posebej znan je dogodek, ko je z
reveţem delil svoje vojaško ogrinjalo tako, da ga je razrezal na
dvoje. Ponoči je sanjal Gospoda, ki mu je rekel: »S tem plaščem
me je ogrnil Martin.« Navdušil se je za krščanstvo in se dal
krstiti. Po krstu se je leta 356 napotil na vzhod kot spremljevalec
škofa Hilarija iz Poitiersa, ki so ga obsodili na izgnanstvo. Tam
mu je uspelo spreobrniti mater. Boril se je proti krivoverstvu arijancev. Ko se je
vrnil na zahod, je skupaj s prijateljem Hilarijem ustanovil opatijo v Ligugéju, ki
je bila prva v osrednji Franciji. Leta 371 je bil izbran za škofa v Toursu. Umrl je
leta 397 med pastoralno vizitacijo. Znan je po celem svetu. Postal je zavetnik
popotnikov in vinogradnikov.
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Veroučence vabimo k Slomškovem bralnem priznanju 2020/21. Navodila in
prijavnico najdete na ţupnijski spletni strani.
Ulično fotografsko razstavo “Davor A. Lipej in Alenka Černelič Krošelj: Brežice
– pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino« si lahko ogledate na zelenici pred
farno cerkvijo.

V tednu od 15. do 22. novembra 2020 bomo obhajali teden zaporov. Letos
ima naslov »Združeni v zapori«.
V ţupnišču dobite Družinsko pratiko za 6,50€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Družine 0,70€.

8. obletnica

Svete maše darujem po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
Najeti mašni nameni, ki so predvideni za mesec november, bodo opravljeni po datumih,
kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.
TV Slovenija bo do nadaljnjega omogočila spremljanje svete maše v neposrednem prenosu
vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 1 ali preko spleta. Sv. mašo bo daroval mariborski
nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference msgr. Alojzij Cvikl v
stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru.
Molitev iz LITANIJ SVETEGA
ROKA
Prosi za nas, sveti Rok,
naš
mogočni
priprošnjik.
Da postanemo vredni
obljub Kristusovih.

Molimo.
Vsemogočni večni Bog!
V svoji previdnosti si nam svetega Roka
dal za mogočnega priprošnjika v hudih
nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si
v teţkih trenutkih zgodovine na njegovo
priprošnjo vedno delil tolaţbo, pomoč in
zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je
zaradi epidemije nove gripe ogroţeno
zdravje in ţivljenje številnih ljudi doma in
po svetu. Varuj nas in reši strahu pred
okuţbo. Daj dovolj moči zdravstvenim
delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike.
Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili
zgledu svetega Roka in po svojih močeh
pomagali vsem, ki potrebujejo našo
pomoč in bliţino. Naj zdravi na duši in
telesu nenehno slavimo tvojo dobroto.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
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