24. 2. 2019
1. berilo: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Psalm: 103;2. berilo: 1Kor 15,45-49;
Evangelij: Lk 6,27-38

7. NEDELJA MED LETOM
Bodite usmiljeni, kakor je Bog usmiljen
Ko gledamo evangelij te nedelje, se nam lahko zdi, da nam
Cerkev daje preveč hrane naenkrat. Kar nekaj tednov bi lahko
predelovali oz. "prežvekovali" to Božjo besedo, kot so temu
rekli nekoč. Bogata je in hkrati zahtevna. Ustavimo se le ob
začetku: "Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas
sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z
vami ..." Jezusova beseda mi razodeva, kdo je Bog zame, kdo sem jaz zanj in kdo
sem jaz za druge.
Najprej mi pove, kdo je Bog zame. V Jezusu se mi razodeva obraz Boga, ki me ljubi
kot sovražnika; dela mi dobro, ko ga sovražim; blagoslavlja me, ko ga jaz
preklinjam; prosi zame, ko ga ubijam; za mojo rešitev je pripravljen pretrpeti
vsakršno zlo; daje mi tudi to, kar si ga ne upam prositi in tega, kar sem mu ukradel,
ne zahteva nazaj.
Drugič, njegova ljubezen mi razodeva, kdo sem jaz zanj: neskončno sem ljubljen,
čeprav sem njegov sovražnik, ki ga preklinja, taji, mu dela nasilje, ga sleče, mu
krade. Prav meni, ki sem v tem stanju, daje svojo ljubezen in usmiljenje. To je
odrešenje.
Šele na tretjem mestu mi Jezusove besede povedo, kdo moram biti jaz do drugih:
brat kakor Jezus. Obraz Kristusa, Sina, je moj resničen obraz. Ko me je on ozdravil
sovražnosti do Boga, sem poklican, da zdravim sovražnost do soljudi. Govor je
namenjen Jezusovim učencem: Sovražnike lahko ljubi samo tisti, ki je spoznal Boga.
In ta ljubezen se razširja na vse ljudi.
Ljubezen do sovražnikov pomeni hkrati sovraštvo do greha. Jezus ljubi grešnike, ker
sovraži greh in pozna zlo, ki prihaja od hudodelcev. Mi pa se nasprotno jezimo na
grešnike in jih sovražimo. Zakaj? Ker še vedno ljubimo zlo in greh. Ne ljubiti
sovražnikov pomeni, da še ne poznamo odpuščanja in odrešenja. Če ne ljubimo
sovražnikov, ne poznamo Boga, ki jih ljubi kot svoje pomoči potrebne otroke.
"Delajte dobro tistim, ki vas sovražijo." Ljubezen ni samo neka notranja drža, ampak

se kaže v dejanjih. Toda zelo težko je "delati dobro" sovražniku. Ne gre za
kakršnokoli dobro, ki ga morda storimo s stisnjenimi zobmi, ki drugega vznejevolji
in pokaže našo vzvišenost nad njim. Gre za dobro, ki bo dobro za "drugega", ne za
nas. Tu mora biti ljubezen ustvarjalna in iznajdljiva.
"Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo." Bog nas ni samo ljubil, ko smo bili še
sovražniki, ampak nas je celo blagoslovil, obdaril z vsemi darovi. Ko ga mi
blagoslavljamo, odgovarjamo na njegovo darežljivost. Kakor blagoslavljamo Boga,
zdaj blagoslavljamo sovražnike. To nam dejansko omogoči največje dobro, saj smo
podobni Bogu, ki ljubi vse ljudi! Največje dobro nam prihaja prav od sovražnikov!
"Molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami." Drugi nas ponižuje in sramoti pred ljudmi,
mi pa ga povzdigujemo pred Bogom; pred ljudmi nas ovija v hudobne besede, mi pa
ga pred Bogom ovijamo v dobre: govorimo dobro in posredujemo zanj, ki nas
obrekuje. Tako nas je naučil Gospod, ko je molil za tiste, ki so ga pribijali na križ.
Molitev za sovražnike je najvišja stopnja ljubezni, saj zadeva srce. Zahteva namreč
čisto srce, kajti pred Bogom ne moremo lagati.
Ti, Usmiljeni, me ljubiš, tudi ko te jaz ne – hvala.
Hvala, da mi daš možnost za novo srce znova in znova.
Hvala, da me ljubiš prvi.

OBVESTILA
Birmance, starše in botre vabimo na obhajanje prvega petka v mesecu marcu, in
sicer, 1. 3. 2019, ob 18. uri v farni cerkvi (sveta maša in molitev pred Najsvetejšim
za duhovno prenovo župnije).
Večgeneracijski center Posavje vabi na brezplačno predavanje p. Christiana
Gostečnika: »SO RES VSEGA KRIVI STARŠI?«, ki bo v soboto, 2. 3. 2019, ob
18.00, v Mladinskem centru Brežice. Dr. Christian Gostečnik bo spregovoril o očetih
in mamah in tudi o pomembnosti sodelovalnega odnosa med staršema pri najstnikih.
Cilj predavanj je opogumiti starše, da bodo otroku lažje pokazali, da ga imajo radi in
ga znali tudi ustrezno omejiti. Dr. Gostečnik je frančiškan, duhovnik, teolog,
psiholog in pedagog. Predava na Teološki fakulteti v Ljubljani in je direktor
Frančiškanskega družinskega inštituta. Je avtor več kot 20 strokovnih in znanstvenih
knjig s področja relacijske zakonske in družinske terapije. Lepo vabljeni!
Prihodnja nedelja, 3. 3., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar.
Animašola vabi bodoče animatorje, in sicer 9. 3. 2019 (od 8.30 do 12.30). Prijave in
informacije: smc.celje@gmail.com; 051 677 925.

Župnijska karitas Brežice vabi v sredo, 20. marca 2019, ob 10. uri v Slomškov dom
na predavanje z naslovom »Vodenje Župnijske karitas in varstvo osebnih
podatkov«. Predaval bo generalni tajnik Škofijske karitas Celje g. Matej Pirnat.
Lepo vabljeni.
Tečaj priprave na zakon bo v Brežicah 29., 30. in 31. marca 2019 v župnišču v
Slomškovi sobi, in sicer vsak dan s pričetkom ob 16. uri.
Tečaj priprave na zakon se je v veroučni učilnici v Brestanici že pričel, in sicer traja
vse sobote od 16. 2. do 9. 3., vsakokrat s pričetkom ob 15. uri.
Molitev za imenovanje novega škofa
O Bog, večni Pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, daj v svoji neskončni Dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem
srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in
odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu …
Sv. Nikolaj, prosi za nas.
VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018
Film z naslovom Marijina zemlja, smo si ogledali v brežiškem Domu kulture v
soboto, 24. marca 2018, ob 20. uri.
Od 19. marca (slovesni praznik sv. Jožefa) do 25. marca (slovesni praznik
Gospodovega oznanjenja, ki smo ga praznovali v soboto, 24. marca), smo obhajali
teden družine. V središču tedna družine so bili zakonci. Papež Frančišek je o
zakramentu zakona dejal: “Moški in ženska, ki se ljubita! To je Božja mojstrovina.”
Blagoslov butaric oljk in drugega spomladanskega cvetja je bil v soboto, 24.
marca, pri večerni maši (18h) in na cvetno nedeljo, 25. marca, pri vseh svetih mašah
(8h, 10h in 18h).
Glasbena šola Brežice je v cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, v nedeljo, 25. marca
2018, ob 19. uri, izvedla koncert ob materinskem dnevu. Vsem materam smo
čestitali za njihov praznik in se jim zahvalili, da so nosilke in varuhinje življenja.
Blagoslov Zimske kapele Svetega križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2,
Brežice, je bil na velikonočni ponedeljek, 2. aprila 2018. Ob 10. uri je bila v farni
cerkvi najprej slovesna škofova sveta maša, po njej pa je celjski škof dr. Stanislav
Lipovšek kapelo blagoslovil.
Župnijska Karitas Brežice je v četrtek, 12. aprila 2018, ob 19.30 v Slomškovem
domu organizirala predavanje g. Mateja Pirnata, tajnika Škofijske Karitas Celje z
naslovom »Duhovna dela usmiljenja«.
Tečaj priprave na zakon je potekal 20., 21. in 22. aprila, vsakokrat ob 16. uri v
Slomškovi dvorani v župnišču, Cesta prvih borcev 37. Udeležilo se ga je 8 parov.
(se nadaljuje)

7. obletnica
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NEDELJA
24. 2.
7. nedelja med letom,
2019 Ob 10. uri
Matija, apostol
PONEDELJEK
Valburga,
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Ob 8. uri

25. 2.
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TOREK
Aleksander (Branko),
škof
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2019 Ob 18. uri

SREDA
Gabrijel ŽMB,
redovnik
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2019 Ob 18. uri

ČETRTEK
Roman, opat
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PETEK
Albin (Zorko), škof
1. petek

1. 3.
2019

Ob 16. uri
Ob 18. uri

za farane /
za † Ivana Žerjav, vse † Žerjavove, vse
dobrotnike in pozabljene verne duše
za † Cirnski Jožeta (obl.)
za † Kolešnik Nino
v čast Roži skrivnostni po njenih namenih in duše
v vicah
za † starše Žnideršič in Antona Žnideršič
za † Jožeta Vogrinc (40. obl.) in vse sorodnike ter
duše v vicah
za † Franca Štrbulc (obl.), rodbino Štrbulc
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Jožeta, Marijo in Jurija Grubič
za svetost in stanovitnost škofov in duhovnikov
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Marico Bogovič, očeta Ivana, starše KožnjakBogovič in Mici Novak
za † Todorja Mihajlovič (nam. cv.);
sledi pobožnost 1. petka
v Domu upokojencev po namenu
za † Tatjano Gašperin-Seršen /
za † Bobnar Marijo (7. dan)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

SOBOTA
Neža (Agnes) Praška,
klarisa, opatinja
1. sobota

Ob 8. uri

2. 3.
2019

Ob 18. uri
Ob 8. uri

NEDELJA
8. med letom,
Kunigunda, kraljica

3. 3.
2019

na čast Svetogorski Materi Božji;
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim
za † Mikac Marico (30. dan)
za † Habinc Ano (30. dan)

Ob 10. uri

za farane /
za † Ano (obl.), Marijo in vse † Lašičeve
za † Strgar Staneta (obl.)

Ob 18. uri

za † Ivana Oštir iz Brežic

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

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2,
Brežice.
MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški
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 župnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
Ponovno zbiramo zamaške, tokrat za ALINO.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 24. 2. 2019 do 3. 3. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

Verouk
Župnijska karitas
Župnijska karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Neokatehumenat - evharistija

