2. 12. 2018
I. berilo: Jer 33,14-16; Psalm: 25; II. berilo: 1 Tes 3,12-4,2; Evangelij: Lk 21,25-28.34-36

1. ADVENTNA NEDELJA
NEDELJA KARITAS
Čas duhovne priprave na boţič začenjamo s praznovanjem prve
adventne nedelje, ki je letos 2. decembra, in ga sklenemo v
tednu po četrti adventni nedelji na sveti večer, 24. decembra. Z
adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjamo novo cerkveno
leto in neposredno pripravo na boţič. Gospodovo rojstvo in
prazniki, ki mu sledijo (sv. trije kralji ali obisk treh modrih,
Jezusov krst ter Gospodovo darovanje v templju ali svečnica),
so priloţnost za poglobitev vere. Veselje ob
Novorojenem pomeni veselje ob novem
ţivljenju in lahko simbolično nagovarja tudi
k radosti nad lastnim ţivljenjem. Latinska
beseda adventus pomeni prihod. Adventni
čas ima dvojen značaj: je čas priprave na
slovesno praznovanje Gospodovega rojstva,
25. decembra, hkrati pa je to čas, ko nas
spominjanje usmerja k pričakovanju drugega
Kristusovega prihoda ob koncu časov.
Znamenje zunanje priprave na boţič je
adventni venec. Tradicionalno se pri nas v
cerkvah in po domovih pripravljajo adventni
venci s štirimi svečami. Naraščanje luči
simbolizira rast dobrega v ţivljenju.
V minulem tednu so veroučenci prejeli
adventni koledar. Vsak dan si vzemite nekaj
minut časa in se skupaj zberite ob adventnem
venčku. Priţgite svečko, z molitvijo povabite Jezusa. Preberite odlomek iz Svetega
pisma ter zgodbo in misli iz koledarja. Ne pozabite na lačne otroke po svetu: tudi
zanje molite in zbirajte darove v škatlico – hranilnik, ki naj bo na vidnem mestu, da
bodo tudi drugi kaj dodali. Škatlico z darovi boste odnesli k jaslicam, k Jezusu za
lačne otroke po svetu.

Naše odrešenje je blizu
Spet je advent, katerega začetek je vsako leto
zaznamovan z Boţjo besedo o Kristusovem drugem
prihodu. Tokrat beremo Jezusov eshatološki govor, tj.
govor o poslednjih časih, kakor ga je zapisal evangelist
Luka. Jezus napoveduje razdejanje Jeruzalema; omenja
razna znamenja in preganjanja, ki bodo doletela
kristjane, v središču pa je napoved prihoda Sina
človekovega, ki bo prišel na oblaku z močjo in veliko
slavo.
Ko poslušamo ali beremo govor o vojnah, potresih,
kugah, preganjanjih, smrti učencev, uničenju Jeruzalema in raznih kozmičnih
spremembah, nas morda vsega tega postane strah. Vendar je namen evangelija prav
nasproten. Ţeli nam dati spokojnost, da bi sredi vseh stisk in preizkušenj ţiveli
neustrašeno ter polni upanja pričakovali Kristusov prihod. Toda Jezusov prihod in
spremljajoča znamenja res prebujajo v ljudeh dvoje drţ. Na eni strani je na zemlji
stiska med narodi; ljudje umirajo od strahu pred smrtjo. Evangelij pravi, da bodo
“hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet...” Človek ţe v ţivljenju
hira od strahu pred smrtjo. Sluti, da bo konec vsega. Njegova reakcija pred Sinom
človekovim, ki prihaja, je ista, kot Adamova, ko je slišal glas Boţjih korakov in se
skril. Misli, da bo nič in uničenje zavladala nad vsem svetom, zato se skuša rešiti in
si za ţivljenjsko vodnico vzame strah pred smrtjo. Tako postane sebičneţ in ubije
lastno ţivljenje.
Na drugi strani Gospodova beseda daje zaupanje in zagotavlja, da je prišel čas naše
osvoboditve. Takole pravi: “Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite
glave, kajti vaša odkupitev se pribliţuje.” Človek, ki hira od strahu, je sključen v
stiski in potlačen v globino. Učenec ne sme postati plen strahu, ki se loteva drugih.
On se vzravna, poln upanja, in obrača pogled k Gospodu, ki rešuje njegove noge iz
mreţe (Ps 25,15). Dviga svojo glavo (Ps 27,6), kajti Gospod sam mu jo dviga, kot
pravi psalmist (Ps 3,4). To je dokončna zmaga nad zlom. Iz ust poniţnih se dviga
Magnifikat. Prišel je čas človekove osvoboditve, zato ţivi ţivljenje, rešeno
suţenjskega strahu pred smrtjo. Ni ga strah prihodnosti in se ne skuša rešiti za vsako
ceno. Osvobojen sebičnosti ţivi kot novi človek, sposoben ljubiti kakor je ljubljen od
Gospoda. Jezus sklene svoj eshatološki govor s spodbudo k budnosti. “Varujte se, da
vam srca ne bodo obteţena z razuzdanostjo, pijanostjo in ţivljenjskimi skrbmi in da
vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka.” Človek, ki ţivi sedanjost v strahu
pred smrtjo, je kot ptič, ki ga je kača hipnotizirala: vrţe se v njena odprta usta. Jezus
nas uči ţiveti sedanjost brez strahu in nemira, v pozorni in prosojni treznosti. Temu
naj dodamo budnost in stalno molitev. Vernemu človeku strah ne zapira oči. V noči
prihaja on, ki se ga zemeljski človek boji kot tatu, duhovni človek pa hrepeni po
njem kot po ţeninu. Budnost spremlja stalna prošnja, da ne bi padli v zadnjo
skušnjavo in izgubili vere v Gospodovo zvestobo. Vse, mine, toda njegova beseda
ostane na veke.

OBVESTILA
Današnja nedelja, 2. 12. 2018, je nedelja Karitas, darovi v cerkvi so namenjeni za
Karitas (1/3 nabirke ostane ţupnijski Karitas, 2/3 nabirke oddamo na škofijsko
Karitas). Nabirka za obnovo Kapelice Boţjega groba in strehe na cerkvi v
Šentlenartu. bo prihodnjo nedeljo, 9. 12. 2018. Bog povrni za vaše darove!
V sredo, 5. 12. 2018, zaradi Miklavţevanja ne bo verouka za 5. razred. Petošolci
pridruţite se četrtkovi skupini.
Slomškovo bralno priznanje – naj spomnimo, da je rok za prvo prebrano knjigo 6.
december. Veroučenci - bralci naj izdelke oddajo svojemu katehetu.

Birmance, starše in botre vabimo na obhajanje prvega petka v mesecu
decembru, in sicer, 7. 12. 2018, ob 18. uri v farni cerkvi (sveta maša in molitev
pred Najsvetejšim za duhovno prenovo ţupnije).
V soboto, 8. 12. 2018, bo v Slomškovem domu od 9. do 12. ure srečanje za
udeleţence Vera in luč.

Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik brezmadeţnega
spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug
otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da
postane Boţja Mati, pa je bila po nauku Cerkve obvarovana madeţa izvirnega
greha in je bila vse od spočetja deleţna posvečujoče milosti. To tudi izraţa
besedna zveza brezmadežno spočetje.
Razstavo fotografij »Stara šola« iz arhiva Davorja Lipeja si lahko v Slomškovem
domu, Krţičnikova 2, Breţice ogledate vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od
15. do 16. ure.
V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,50€.
Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki, dvignite jih. Na voljo je tudi samo
Mohorjev koledar.
Vabimo k obnovitvi naročnine za Druţino, celoletna naročnina za 2019 je 104,00 €
in Ognjišče, celoletna naročnina 33,50 €.
SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice; Dogodki v tednu od 2. 12. do 9. 12. 2018
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Verouk
Ponedeljek in petek ob 19.00
Neokatehumenat - kateheza
Torek od 9.00 do 12.00
Ţupnijska Karitas
Sreda od 15.00 do 16.00
Ţupnijska Karitas
Sreda ob 19.00
Srečanje za neokatehumensko skupino
Sobota, 8. 12. 2018, 9.00-12.00
Vera in luč - srečanje
Sobota zvečer
Neokatehumenat - evharistija

6. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
1. adventna;
nedelja Karitas;
Bibijana (Vivijana),
mučenka

2. 12.
2018 Ob 18. uri

PONEDELJEK
Frančišek Ksaver,
duhovnik

3. 12.
2018 Ob 18. uri

TOREK

Ob 10. uri

Ob 8. uri

Ob 8. uri

4. 12. Ob 18. uri
Janez Damaščan, duhovnik,
2018
cerkveni učitelj
Ob 19.uri

SREDA
Saba (Sava), opat,
puščavnik
ČETRTEK
Nikolaj (Miklavţ),
škof;
1. četrtek

5. 12.
2018 Ob 18. uri
Ob 8. uri

6. 12. 9.00-10.00
2018 Ob 18. uri

Ob 8. uri
PETEK
Ambrozij (Ambroţ), 7. 12.
Ob 16. uri
škof, cerkveni učitelj; 2018 Ob 18. uri
1. petek
Ob 8. uri

SOBOTA
8. 12.
Brezmadeţno spočetje
2018 Ob 10. uri
Device Marije
Ob 18. uri
NEDELJA
2. adventna;
Peter Fourier,
redovni ustanovitelj

Ob 8. uri

9. 12.
Ob 10. uri
2018
Ob 18. uri

za farane /
za † Plešej Vojka (obl.)
za † Gerjevič Pavlo (obl.) in Ivana , Stanka
Švajger ter sorodnike
za † Štangelj Ano (30. dan) /
za † Gregel Marjana /
za † Pintarič Mihaela (7. dan)
za † Franca in Ano Kšela
za † Pavlič Stanka (nam. cv.)
v zahvalo in priprošnjo za zdravje v druţinah
za † Ivana Šetinc in druţino, Anico in Nikola
Smolčič ter Dušana Miţigoj
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Karla Kosec (obl.)
za duhovniške in redovniške poklice;
sledi molitev pred Najsvetejšim
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † očeta Joţeta Turk (obl.) in svaka Damjana
Bujak (obl.)
v čast Srcu Jezusovemu za duhovno prenovo
ţupnije; sledi poboţnost 1. petka
v Domu upokojencev po namenu
za † Gašperin Seršen Tatjano (7. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

za † Franca (obl.) in Marijo Kastelic, Anko in
Antona Glogovšek, Tončko in Ljuba Šteger,
Janka in Neţo Cvelbar ter Marijo Poţar
za † starše Pavlovič in 4 brate
za Boţje in Marijino varstvo ter za zdravje na duši
in telesu v druţini
za farane /
za † vse Ogorevčeve, Ferenčakove in Kostevčeve
za † Branka Roţman, starše Roţman – Ţupevc in
sestro Stanko
za † Antona, Dušana, Mirka Zlatič in sorodnike

Izdal: Ţupnijski urad Breţice; odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si
Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, Krţičnikova 2, Breţice.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški bolnišnici. Lepo
vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice
Breţice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po večerni sveti maši.
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
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Verouk
Neokatehumenat - kateheza
Ţupnijska Karitas
Ţupnijska Karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
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