24. 3. 2019
1. berilo: 2 Mz 3,1-8.13-15; Psalm: 103;2. berilo: 1 Kor 10,1-6.10-12;
Evangelij: Lk 13,1-9

3. POSTNA NEDELJA
Pokora odvzame Božjo kazen
Evangelij 3. postne nedelje vabi k spreobrnjenju: Jezus
kar dvakrat pove: "Če se ne spreobrnete, boste vsi
enako pokončani." Govor je namreč o dveh dogodkih iz
tistega časa. V prvem je nekaj ljudi Jezusu
pripovedovalo o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal
z njihovimi daritvami. V drugem Jezus sam omenja
osemnajst ljudi, na katere je padel stolp v Siloi in jih
ubil. V obeh primerih gre za zlo; v prvem za umor in človeško zlobnost, v drugem pa
za nepredvidljivost in nasilje stvarstva.
Ta dva dogodka sta lep primer tega, kar najbolj pretresa našo vero: zakaj Bog
dopušča nasilje, nesreče, potrese? Zdi se, da zgodovino z njenimi krivičnostmi in
naravo z njenimi nespametnostmi predvsem obvladuje zlo ali slučaj. V prvem
primeru ljudje pričakujejo, da bo Jezus sodil med dobrimi in hudobnimi. V drugem
je na dnu navzoč ugovor: kakšno zaupanje moremo imeti v Očeta, če pa nedolžni
trpijo? Odgovor ni lahak. Jezus mora dobro premisliti, če hoče dati vernim ključ za
branje zgodovinskih in naravnih dogodkov.
"Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to
pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani."
Tožniki so pričakovali, da bo Jezus branil Galilejce in obsodil Pilata kot grešnika,
krvoskrunca. Tega ne stori, saj je Pilatov greh očiten. Toda Jezus ni prišel, da bi
koga obsodil, ampak da bi vse rešil. Zato prenese pozornost od Pilata k žrtvam in
nato k tožiteljem, ki so tudi vsi grešniki. Tako želi razkrinkati zlo, ki je v srcu
vsakega človeka. Jezusovi sogovorniki so skupaj z zatiranimi Galilejci in z vsemi
ljudmi povabljeni k temu, da se poistovetijo s hudodelcem, ki vidi ob sebi križanega
Galilejca. Zlo, ki ga vidimo pri drugem človeku, služi za ogledalo našemu zlu in nas
kliče k spreobrnjenju. Tako moramo razumeti tudi naravne nesreče, potrese, trpljenje
nedolžnih ... Vse to nas kliče k spreobrnjenju.
Zlo, ki je v človeku ali v stvareh, je skrivnostno povezano z grehom; toda ne uide iz
rok temu Bogu, v čigar roki so brezna zemlje (Ps 95,4) in ki kakor jez zbira morske

vode (Ps 33,7). Res je, da smo vsi grešili (Rim3,23); toda naše zlo je že kraj
odrešenja: "kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost" (Rim 5,20). Na
globlji ravni moramo torej vse dogodke brati v smislu pogubljenja in odrešenja:
razodevajo pogubljenje, iz katerega nas rešuje spreobrnjenje h Gospodu. Izogibati se
moramo poenostavljenemu razumevanju, ki deli ljudi na dobre in hudobne. Videti
moramo, kako je zlo v nas, da bi se spreobrnili. Zlo, stalna vsebina bivanja, ni le
eden izmed problemov, ampak je največji in ga je razumsko nemogoče razložiti.
Poskus obrambe pred njim je motor človeške zgodovine. Za vero predstavlja izziv:
lahko jo poruši ali utrdi, izniči ali poveča njeno moč. Razumeti dogodke oz.
"znamenja časa", kot temu pravimo danes, pomeni videti v zlu Gospoda, ki nas s
pozivom k spreobrnjenju želi rešiti. Vprašanja zla ne moremo rešiti, če ga bolj
analiziramo. Potrebno je spremeniti življenjsko smer, se spreobrniti h Gospodu. Pred
vsem negativnim v zgodovini in stvarstvu slabo razločevanje v imenu pravičnosti
ločuje dobre od hudobnih, ali sprejme zlo za neizogibno in del usode. Dobro
razločevanje pa odpre oči in vodi v spremembo življenja.
Hvala, Gospod usmiljenja, da imaš potrpežljivost z menoj.
Hvala, da si pri meni ob vsakem padcu, da prideš tja, kjer padem v greh –
in me po vsakem padcu okoplješ in pognojiš.
Hvala, da z menoj čakaš, da obrodim sočen sad, ki je po tvoji volji.

OBVESTILA
Štetje nedeljnikov na prvo postno nedeljo, 10. marca 2019. Oblačno, okrog 12 ˚C.
Čas
Moški Ženske Otroci Skupaj
sobota ob 18h
13
28
5
46
nedelja ob 8h
37
76
17
130
nedelja ob 10h
30
52
60
142
nedelja ob 18h
28
30
10
68
SKUPAJ
108
186
92
386
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Križevega pota.
Danes, 24. marca 2019, vabimo ob 15. uri h Križevem potu, ki bo pri cerkvi sv.
Lenarta in kapeli Božjega groba.
Sveta maša s POSTNIM GOVOROM bo v Brežicah v petek, 29. marca, ob 18.00
(g. Jože Špes) in 5. aprila (g. Gorazd Bastašić), ob 19.00; obakrat bo pol ure prej
priložnost za sveto spoved.
Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola Tokratna postna spodbuda
letos nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola« se bo začela na
pepelnično sredo, 6. marca, in zaključila na veliko soboto, 20. aprila 2019.

Glasbena šola Brežice prireja v cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, v ponedeljek, 25.
marca 2019, ob 19. uri, koncert ob materinskem dnevu. Lepo vabljeni v čim
večjem številu. Vsem materam pa čestitamo za njihov praznik in se jim
zahvaljujemo, da so nosilke in varuhinje življenja.
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.
V noči iz sobote, 30. marca, na nedeljo, 31. marca, bomo prešli na pomladanski čas,
kar pomeni, da bomo pomaknili urne kazalce za uro naprej. Večerne maše bodo od
nedelje, 31. marca, ob 19. uri.
V sklopu radijskega misijona Radia Ognjišče, ki bo od 6. do 14. aprila 2019, bo v
naši brežiški župniji spovedni dan, in sicer na cvetni postni petek, 12. aprila 2019,
od 7ih do 20ih.
Župnijska Karitas Brežice sporoča: »Ali veste, da vsak prebivalec Slovenije zavrže
približno 73 kg hrane na leto?
Hofer nam je omogočil, da lahko 2 x tedensko delimo kruh in zelenjavo prejšnjega
dne ob torkih in petkih od 10.00 do 11.00 na sedežu Karitas v Slomškovem domu,
Kržičnikova 2, Brežice.
VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018
(6. del)

Od 15. do 22. julija 2018 je v naši župniji potekal že 27. oratorij pod geslom »Le
eno je potrebno«, kar je bil življenjski moto Ireneja Friderika Baraga, slovenskega
misijonarja med Indijanci v Severni Ameriki. Udeležilo se ga je okrog 115 otrok in
40 animatorjev, kar je doslej največje število. Vsi animatorji, pod vodstvom
Patricije Kelhar, so zavzeto vodili vsak svojo skupino, delavnice, sodelovali pri
katehezah in velikih igrah.
22. julija 2018 smo obhajali Krištofovo nedeljo, ko smo blagoslovili avtomobile in
druga prevozna sredstva in se Sv. Krištofu zahvalili in priporočili za srečno vožnjo.
Za vozila naših misijonarjev smo darovali 1 cent za vsak srečno prevožen kilometer.
V nedeljo, 29. julija 2018, smo kmalu po 12. uri prejeli žalostno vest. Njegovi
najožji so sporočili: »Naš ljubljeni Štefko je danes opoldne odpeljal svoj zadnji let
… k Bogu.«
V ponedeljek, 30. julija 2018 (dan po godu sv. Marte), je bilo romanje župnijskih
gospodinj, njihovih pomočnic in pomočnikov za mariborsko metropolijo v
romarski cerkvi sv. Roka v Brežicah. Ob 11.00 je somaševanje vodil celjski škof
msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Sklep romanja je bil popoldne z litanijami Matere
Božje in zahvalno pesmijo.
(se nadaljuje)

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
3. postna;
Katarina Švedska,
redovnica

24. 3. Ob 10. uri
2019 Ob 15. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

PONEDELJEK
Gospodovo
oznanjenje

25. 3.
Ob 10. uri
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

TOREK
Evgenija,
mučenka

26. 3.
Ob 18. uri
2019

SREDA
Peregrin,
redovnik

27. 3.
2019

Ob 19.uri
Ob 18. uri

Ob 8. uri

ČETRTEK
Proterij, škof
PETEK
Bertold, redovni
ustanovitelj
SOBOTA
Janez Klimak, opat
NEDELJA
4. postna;
Gvido (Vido),
opat

28. 3. 9.00-10.00
2019 Ob 18. uri

29. 3.
2019

Ob 8. uri
Ob 16. uri
Ob 18. uri

za farane / za † očeta Jalovec Mihaela, stare starše
Grubič-Jalovec ter teto Jožefo Hribar
za † Kržan Martina (nam. cv.)
Križev pot v Šentlenartu
za † Jožeta, Franca, Henrika, Marijo in Marico
Ferenčak ter Marijo in Ludvika Kocen
za † Rožman Branka, Dominika, Amalijo, Olgo in
sestro Amato
za † Rueh Marico (obl.) in Branka Rueh
za † Jožico Kramar
za † sorodnike Živič-Žmavčič
za † stare starše, starše Dimič-Cerjak, brate,
sestre, sorodnike in vse pozabljene duše v vicah
za † Slavka Cerar (obl.) /
za † Medved Ivana (7. dan)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Ljuba (obl.) in Tončko Šteger, Anko in
Antona Glogovšek, Nežo in Janka Cvelbar,
Franca in Marijo Kastelic ter Marijo Požar /
za † Aleksič Jožico (7. dan)
za † Terezijo Preskar, vse sorodnike, dobrotnike
ter duše v vicah
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Žmavčič Ivanko /
za † Jožeta in Jožefo Šerbec ter Janeza Cizel
za edinost v Cerkvi ter trdnost vere
v Domu upokojencev po namenu
za † Mihaela Preskar in starše, starše Ferenčak,
nečaka Igorja in očeta Šinkovec Jožeta

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

30. 3.
2019

Ob 8. uri
Ob 18. uri

za † Pavlino in Antona Zakonjšek
za † starše Opravž in sorodnike

Ob 8. uri
Ob 10. uri

za farane / za † Pavlovič Martina
za † Stojanovič Milana in Omerzu Slavka (obl.) /
Šporar Gordano (obl.) /
za † Janeza Robida, Anko Sušin, dr. Slavka Sušin,
dr. Ivana Sakač in Ksenijo (obl.)
za † Edvarda Klobasa (obl.)

31. 3.
2019
Ob 19.uri
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Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2,
Brežice.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 24. 3. 2019 do 31. 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

