9. 12. 2018
I. berilo: Bar 5,1-9; Psalm: 126; II. berilo: Flp 1,4-6.8-11; Evangelij: Lk 3,1-6

2. ADVENTNA NEDELJA
Veroučenci so prejeli misijonski 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 prinesli k jaslicam, k Jezusu za lačne otroke po svetu.

Janez Krstnik pripravlja pot Jezusu
Ker je advent čas priprave na Gospodov prihod, nas Boţja beseda
sooči s človekom, čigar poklic je bil pripraviti ljudi na ta prihod, z
Janezom Krstnikom. Janez je pripravljen sprejeti prihajajočega
Gospoda. V njem kot v ţivem povzetku Stare zaveze vidimo
temeljno značilnost vse izraelske zgodovine, tj. pričakovanje. On je sad popolne vere
v obljubo. Bog je toliko časa odlašal s spolnitvijo svojih obljub, ker je ţelel, da ga
nekdo pričakuje. Ne more priti, če ga nihče ne pričakuje; in če pride nepričakovan, je
kot da ne bi prišel. Janez je ves obrnjen k Boţji prihodnosti in kliče ljudi, da se tudi
oni obrnejo k njej.
Janezu je prišla Boţja beseda, namenjena vsemu svetu, v puščavi. Puščava je prazen
in nenaseljen kraj. Tu človek najde resnico o sebi in o Bogu. Samo tišina je primerna
zemlja, da sprejmemo njegovo besedo. Puščava spominja na temeljno izkustvo
izhoda iz Egipta, izhoda iz suţnosti v svobodo. V puščavi se je oblikovalo Boţje
ljudstvo, ko je skupaj premagovalo teţave, imelo skupen cilj, poslušalo isto besedo
in si delilo isto hrano. V puščavi ni ničesar, kar bi eden imel več od drugega. Vsi so
enaki, brez odvečne prtljage. To, kar imaš več od drugih, te oteţuje in če se tega ne
znebiš ali ne razdeliš, postane vzrok za razdor in prepire. Po puščavi potujemo
skupaj proti nečemu, kar zdruţuje. Vsi smo nujno bratje, enako ubogi, bogati pa le v
solidarnosti in skupnem upanju.
Janez prebiva v puščavi, da bi nam pokazal, naj bo naše ţivljenje vedno ţivljenje
izhoda: vedno moramo odhajati iz kakršnega koli suţenjstva v smer Boţjih obljub, ki
slonijo na njegovi zvestobi. Druge gotovosti nimamo. V puščavi sta nebo in zemlja
enako prazna, polna tišine. Nič ne raztresa. V tej praznini lahko odmeva nova in
ustvarjalna beseda. Moremo jo slišati. Puščava vabi k temu, da gremo iz sebe, iz
svojih laţnih gotovosti, da se izpraznimo preteklih strahov in se zaupamo novemu.

Janez je oznanjal krst spreobrnjenja. Biti krščen pomeni potopiti se, iti na dno.
Pomeni priznati svojo umrljivo človeško omejenost. Sprejetju svoje smrti, ki jo
simbolično predstavlja potopitev v vodo, se pridruţi ţelja po ponovnem rojstvu, kar
predstavlja izhod iz vode. Krst torej predstavlja sprejetje smrti in hkratno ţeljo po
ţivljenju. Človek prizna, da ni Bog, ker je umrljiv, toda ţeli biti neumrljiv kot Bog,
ker je ustvarjen po njegovi podobi in sličnosti. Janez poziva h krstu spreobrnjenja, ki
ni samo nek obred, ampak sprememba mišljenja in ţivljenja. Njegova pridiga je
“tolaţba” in “dobra novica” (v. 18). V središču govora je odlomek iz Izaija, kjer
prerok tolaţi ljudstvo, ki je pred osvoboditvijo in ki naj pripravi pot za vrnitev v
domovino. Podčrtana je vesoljnost rešitve, za vse človeštvo. “Vse meso bo videlo
Boţje odrešenje,” pravi evangelij. Ko uporabi besedo “meso” in ne “človek”, ţeli
avtor poudariti, da se obrača k vsakemu človeku prav v njegovi krhkosti, slabotnosti,
omejenosti, grehu in smrti. Vsakemu, ki doţivlja svojo krhkost in grešnost, je dano
Boţje odrešenje. Pojdimo k Janezu v puščavo.
Pričevanje udeleženke srečanja Vera in luč
»Dobila sem vabilo. Bil je dan, malo pred dvanajsto, ko se je pripeljal pismonoša in mi
prinesel pismo. Nespretna, kot sem zaradi Parkinsonove bolezni, sem komaj odprla
ovojnico. Na listu papirja me je čakalo prijetno presenečenje. Člani gibanja VERA IN
LUČ so me vabili na 10. obletnico obstoja gibanja. Čutila sem dolţnost, da grem na to
slavje. Prosila sem KBBI, da bi me peljali s kombijem, kjer je prostor za invalidski
voziček. Peljal me je naš duhovni voditelj Borut Pohar. Po dolgem času sem bila zopet v
cerkvi. Bila je to farna cerkev v Breţicah. Zbralo se je veliko lučkarjev in njihovih
spremljevalcev. Najprej smo molili roţni venec, potem pa je gospa Druškovič prebrala
zgodovino in začetek gibanja VERA IN LUČ. Bila sem presenečena, ker so omenili, da
sem jaz ustanovila to gibanje v Posavju. Maševali so štirje duhovniki in bilo je zelo lepo
in svečano. Po maši smo šli v Slomškov dom na druţenje, kjer nas je čakala obloţena
dolga miza. Ko smo se peljali domov, smo se Borut, moţ in jaz pogovarjali. Tako je tudi
nanesla beseda, zakaj sem se spomnila in ustanovila pokrajinsko gibanje. Ko je bila moja
hči noseča dva meseca z drugim otrokom, tako sem začela svojo pripoved, so zdravniki
ugotovili, da je njen otrok okuţen s toksoplazmozo (mačja bakterija) in so ji svetovali
naj naredi splav. Vsa objokana je prišla domov in mi povedala svojo veliko
bolečino. Zdravniki so ji povedali, da tak otrok skoraj ne more preţiveti, da je mogoče,
da ima vodeno glavo ali teţke okvare na notranjih organih. Nisem vedela, kako bi jo
potolaţila, zato sem rekla: "odločitev je vajina, jaz pa bom molila, kakorkoli se bosta
odločila." Ţe drugi dan je spakirala stvari, ki jih je potrebovala za bivanje v
bolnici. Odločila sta se, da bo otrok ţivel. Jaz pa sem sama sebi obljubila, da bom molila
za njeno druţino in obljubila Bogu, da bom storila kaj dobrega v ta namen. Meseci so
počasi minevali, otrok je rastel in prišel je dan poroda. Rodil se je deček, neverjetno lep
in ZDRAV. Ţe čez štiri mesece sem jaz in moji prijatelji organizirali dobrodelni koncert
in ustanovitev gibanja VERA IN LUČ. Tako je moj vnuk zdrav, mnoge lučke pa imajo
srečanja, da se lahko poveselijo. Srečna sem, da jih je vedno več v skupini; pa ne zato,
ker so bolni, ampak zato, da se druţijo, pojejo, prejemajo, zakramente in da dobre ţene,
redovnice in redovniki, pa tudi mnogi duhovniki skrbijo za njih.
Hvala vam dobri ljudje!«
Janja Blatnik

OBVESTILA
Danes, 9. 12. 2018, je nabirka za obnovo Kapelice Boţjega groba in strehe na
cerkvi v Šentlenartu. Bog povrni za vaše darove!
Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, po večerni sveti
maši (18.30) v Slomškovi sobi v ţupnišču.
V četrtek, 13. decembra 2018, vabimo vse starše veroučencev, posebej pa starše in
botre birmancev in prvoobhajancev na katehezo, ki bo po večerni sveti maši ob
18.30 v veroučni učilnici v Slomškovem domu. Katehezo imejte za obvezno. Vodil
jo bo katehet naših birmancev g. Gorazd Bastašić. Sodelovala pa bosta mlada
zakonca Darja in Joţe Ferenčak.
Lepo vabimo k boţični devetdnevnici, ki se bo pričela v nedeljo, 16. decembra, pri
večerni sveti maši ob 18.00.
Bogosluţna priprava na boţič – boţična osemdnevnica
Sklepno obdobje adventnega časa v Katoliški cerkvi začenjamo 17. decembra z
boţično osemdnevnico, ki predstavlja neposredno bogosluţno pripravo na boţič.
Bogosluţna priprava v obliki osemdnevnice vernikom ţeli pribliţati hrepenenje in
pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri
bogosluţju dajejo posebne antifone, imenovane tudi O – odpevi, ki so odpevi pred
Marijinim slavospevom Magnificat (prim. Lk 1,47–55). Antifone razlagajo
prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki napoveduje Jezusovo rojstvo.
Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. V osmih dneh se
zvrstijo naslednje antifone, pri čemer se vsaka izmed njih začne z odpevom: O
Modrost, O Gospod in Voditelj, O korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči,
O Kralj narodov ter O Emanuel. Pojma boţična osemdnevnica ne smemo enačiti s
pojmom boţična osmina. Prva predstavlja neposredno pripravo na boţič, druga pa je
obdobje osmih dni, ki jih v bogosluţju obhajamo po boţiču.
Spovedovanje v Domu upokojencev Breţice bo v četrtek, 20. 12. 2018, ob 10.00.
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 €.
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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!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 9. 12. do 16. 12. 2018
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Ponedeljek in petek ob 19.00
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Četrtek, 13. 12. 2018, ob 18.30
Sobota zvečer

Verouk
Neokatehumenat - kateheza
Ţupnijska Karitas
Ţupnijska Karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Kateheza za starše in botre veroučencev
Neokatehumenat - evharistija

