14. 4. 2019
1. berilo: Iz 50,4-7; Psalm: 22;2. berilo: Flp 2,6-11;
Evangelij: Lk 22,14-23,56

CVETNA NEDELJA
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu
Na cvetno nedeljo, pri blagoslovu oljk in butar, beremo
poročilo o Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem. On
prihaja ponižno in blago. Zato ga bodo zavrgli. Ta
trenuten radosten sprejem je predpodoba končnega
praznika, ko bodo vsi ljudje sprejeli njegovo ponižnost in
krotkost. Farizeji in učenci so spraševali, "kdaj" in "kje" pride Kraljestvo. Jezus pa
pokaže, "kako" prihaja kralj. Kajti Kraljestvo pride vedno tam, kjer ljudje spoznajo
in sprejmejo njega, ki prihaja kot trpeči služabnik. Njegov prihod je nerazumljiv celo
njegovim učencem, kajti Kraljestvo se razodeva v majhnosti Romarja, ki gre v
Jeruzalem, kjer ga bodo ljudje zgrabili in zavrnili, odvrgli. Njegova slava je povsem
drugačna od tiste, ki so si jo vsi predstavljali. Vidijo ga na oslu, na katerem še ni
nihče sedel in ki ga Gospod potrebuje, da se razodene. Osliček, podoba Jezusovega
mesijanstva, je v središču pozornosti.
Kristus, pričakovani Mesija, ne prihaja na konju, kakor tisti, ki ima moč. Ne prihaja
niti z bojnim vozom, kakor tisti, ki bi si moč rad pridobil. Naš kralj je med nami
kakor tisti, ki streže. Zato prihaja sedeč na ponižni živali, namenjeni vsakodnevnemu
služenju. Osliček je podoba Jezusa, dobrega Samarijana, ki jemlje nase naše ranjeno
telo. Njegovo kraljevanje je v uboštvu, prenašanju krivic in ponižnosti, ki so močno
orožje tistega, ki ljubi in osvobaja iz sužnosti sebičnosti. Odpoveduje pa se bogastvu,
moči in slavi, šibkemu orožju tistega, ki se boji in usužnjuje druge. V tem smislu ima
osel malo skupnega s konjem. Če pa ta dva križamo, dobimo mulo, sterilno in
neumno žival, podobno Cerkvi, kadar išče moč. Ne moremo uporabljati malo osla in
malo konja, ne moremo jahati hkrati dveh živali.
Jezus je poslal dva izmed učencev in jima rekel: "Pojdita v vas, ki je pred vama. Ko
prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben
človek. Odvežita ga in odpeljita! Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita
takole: 'Gospod ga potrebuje.'" Osliček kot podoba Jezusa tako predstavlja našo
sposobnost služiti iz ljubezni, svobodo naše bogupodobnosti. Osliček je privezan.
Jezus je prišel, da ga s svojo besedo in dejanjem odveže. Osvobaja našo svobodo,
zasužnjeno od strahov krhkosti in od slasti po moči. Na osliču ni sedel še noben
človek. In tudi nihče ne želi. Kdo želi jahati to ubogo in ponižno žival? Vsi imamo
rajši konja in bojni voz. Je morda kje kdo, ki ima iz ljubezni do Gospoda rajši

uboštvo od bogastva, rajši ponižanja od oblasti in rajši ponižnost od slave. Mnogi
med učenci ljubijo Kraljestvo. Tudi Juda je med njim. Toda kdo ljubi kralja in
njegovo ponižnost? "Odvežita oslička," pravi Jezus. Glagol "odvezati" se kar
štirikrat ponovi. Sin človekov je prišel odvezati, osvoboditi našo svobodo. Ta ni v
tem, da delamo, kar se nam zljubi in nam koristi, temveč nam pomaga služiti drug
drugemu, v prenašanju bremen drugih. Prava svoboda je v služenju.
"Gospod ga potrebuje." Da, svoboda za služenje je edina stvar, ki jo potrebuje
ljubezen. Brez nje ne more obstajati. Zato Gospod ne potrebuje ničesar drugega in
uporablja to, kar mi zavračamo. On ne računa na moč konjev in bojnih vozov. Naše
odrešenje, po katerem vsi v srcu hrepenimo, je v sprejetju tega ubogega Mesija, ki
vedno potuje in trka na vrata našega srca. Kdor ga sprejeme, vstopi v Kraljestvo. On
prihaja in bo prišel vedno tako, kot je prišel v Jeruzalem.
Ko je prisotna ljubezen, je vse prežeto z njo – hvala ti, ljubeči Bog.

OBVESTILA
Blagoslov butaric oljk in drugega spomladanskega cvetja bo danes, na cvetno
nedeljo, 14. aprila, pri vseh svetih mašah (8.00, 10.00 in 19.00).
V ponedeljek, 15. aprila, bo po večerni sveti maši ob 19.30 srečanje biblične
skupine v Slomškovi sobi v župnišču.
Veliki četrtek, 18. 4. 2019
Z večernim bogoslužjem velikega četrtka se začne velikonočno
tridnevje. Z besedo, znamenji in dejanji izpovedujemo in
spoznavamo osrednjo skrivnost krščanske vere. Praznujemo
začetek evharistije, začetek novozaveznega duhovništva in
bratske služnosti. V dopoldanskem času bodo po vseh stolnih
cerkvah krizmene maše, pri katerih se zberejo duhovniki ob
svojem škofu, da obnovijo svoje duhovniške obljube. Pri tej maši škof posveti sveto
krizmo ter blagoslovi krstno in bolniško olje. Mi pa se bomo ob 19. uri zbrali k
slovesni sveti maši, ki jo bomo obhajali v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Po
maši je razkrivanje oltarja in spomin na Jezusov krvavi pot v vrtu Getsemani.
Veliki petek, 19. 4. 2019
Na veliki petek nas bogoslužje vabi, naj globlje premišljujemo skrivnost
križa. To ni le spominjanje, temveč resnično podoživljanje Gospodovega
trpljenja. Obredi tega dne so zelo častitljivi in najstarejši način obhajanja
starokrščanskega bogoslužja in pobožnosti. Ta dan ni svete maše evharistične daritve, saj veliki večni duhovnik Jezus Kristus sam na oltarju križa
daruje Bogu svoje življenje. Ta dan je strogi post. Ob 19. uri bodo obredi velikega
petka, ki imajo 3 dele: Besedno bogoslužje s Pasijonom, češčenje križa in sveto
obhajilo. Nato Najsvetejše prenesemo v božji grob.

Velika sobota, 20. 4. 2019 Na ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in
premišljuje njegovo trpljenje in smrt. Spominjamo se dogodka, da je šel Kristus v
kraljestvo mrtvih in pravičnim oznanjal odrešenje. Zato na veliko soboto Jezusa
častimo v božjem grobu. Ta dan ni nobene maše do večera.
Blagoslov ognja in gob ob 7. uri zjutraj.
Blagoslov velikonočnih jedil
V farni cerkvi ob 8h, 10h, 12h, 14h, 15h in 18h.
V Domu upokojencev, Dobovska cesta 8, ob 13h.
V cerkvi Sv. Lenarta ob 15h.
V cerkvi Sv. Roka ob 16h.
Ob 19h se prične slovesno praznovanje velikonočne vigilije, ki ji tudi pravimo
kraljica katoliškega bogoslužja. Vigilijo sestavljajo: slavje luči, besedno bogoslužje,
krstno slavje in evharistično bogoslužje.
Velika noč, 21. 4. 2019, je največji krščanski praznik - praznik življenja in
krščanskega upanja. Kristus je vstal od mrtvih, zato vabimo zjutraj ob 6h k
vstajenju, vstajenjski procesiji in sveti maši.
Velikonočni ponedeljek, 22. 4. 2019, je drugi praznični dan in so svete maše po
nedeljskem razporedu, hkrati je državni praznik.
Iz Slovenske karitas in Škofijske karitas Celje želijo blagoslovljeno Veliko noč in
tudi letos prosijo za pomoč ljudem v stiski, ki se v Sloveniji srečujejo z različnimi
oblikami pomanjkanja.
Pozdrav z romanja po severni Italiji. V času od 5. do 7. aprila smo skupaj z
upokojenim nadškofom msgr. Uranom romali po severni Italiji (Padska nižina) in
obiskali rojstni kraj sv. Alojzija Gonzage, zavetnika mladine. Obiskali smo tudi
slavne benediktinske samostane v Nonantoli in Modeni ter mestu San Benedetto Po.
Tu so leta 1007 zgradili benediktinski samostan Polirone, ki je stoletja odigral
pomembno versko, kulturno in politično vlogo v zgodovini italijanskega redovništva.
Žal ga je Napoleon že leta 1797 ukinil. Kompleks zgradb, kot so cerkev, križni
hodniki, kapiteljska dvorana, redovne celice, refektorij, muzeji, kleti pričajo o
izredni pomembnosti samostana. Sklepno mašo našega romanja smo imeli v prelepi
Marijini samostanski baziliki, ki je stvaritev renesančnega umetnika Giulia Romana.
V tem samostanu že zdavnaj ni več nobenega redovnika, meniha, pač pa je ta
kompleks zgradb sedaj v lasti tamkajšnje škofije. Župnijo San Benedetto Po (15.000
prebivalcev) pa vodi en sam župnik s svojimi sodelavci in je soupravitelj še petih
okoliških župnij. Torej je tudi v Italiji veliko pomanjkanje duhovnikov. Na tem
romanju nas je bilo romarjev za 5 avtobusov (12 Brežičanov), prevoznik Integral
Brebus Brežice. Doživeli smo res lepo romanje z duhovno bogatim programom (v
vsakem avtobusu je duhovno vodstvo pokrbelo za molitev Rožnega venca,
premišljevanje Križevega pota, duhovne pesmi). Vse tri dni pa smo skupaj doživeli
vsak dan sv. mašo, ki jo je vodil nadškof Uran. Na romanju smo se spomnili tudi
vseh vas, ki ste bili doma.

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
cvetna;
Lidvina, devica

14. 4.
Ob 10. uri
2019
Ob 19.uri
Ob 8. uri

v zahvalo Mariji Pomagaj
v čast Roži skrivnostni po njenih namenih in duše
v vicah
za † Mars Marjana (nam. cv.)

Ob 8. uri

za † stare starše, starše Dimič-Cerjak, brate,
sestre, sorodnike in vse pozabljene duše v vicah
za † Knitl Jožico (obl.)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Aleksič Jožico (30. dan) /
za † Kneževič Igorja (30. dan) /
za † Kalin Slavko (7. dan)
Ob 9. uri krizmena sveta maša v Celju.

PONEDELJEK
Paternij,
škof

15. 4.
2019 Ob 19. uri

TOREK
Bernardka Lurška,
devica

16. 4.
2019 Ob 19. uri

SREDA
Simon Barsabejski,
škof, mučenec

17. 4. Ob 19. uri
2019

ČETRTEK
Veliki četrtek
Dan Jezusove
zadnje večerje

Ob 19.uri

18. 4. 9.00-10.00
2019 Ob 19. uri

PETEK
Veliki petek

19. 4.
2019 Ob 19. uri
Dan Jezusove smrti na križu
SOBOTA
Velika sobota

Dan božjega groba

za farane /
za † Vegelj Pavlo (10. obl.)
za † starše Cirnski Jožefa in Marijo

20. 4. Ob 19. uri
2019
Ob 6. uri
Ob 8. uri

NEDELJA
VELIKA NOČ
21. 4.
Praznik Jezusovega 2019 Ob 10. uri
vstajenja
Ob 15.uri
Ob 19. uri

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Benkoč Štefanijo (nam. cv.) /
za † Žgalin Jožeta (7. dan)

STROGI POST
obredi velikega petka
Ob 7h blagoslov ognja in gob
Velikonočna vigilija
za † Habinc Ano (nam. cv.) /
v čast Materi Božji v dober namen
vstajenjska procesija, sv. maša za farane
za † Martina, starše, svaka Janka Predanič,
nečakinjo Tatjano, vse † Predaničeve in trpeče
duše v vicah
za † Jožefo-Pepco in Ivana Komočar
v Domu upokojencev po namenu
za † Vimpolšek Ano Marijo (obl.)
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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!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 14. 4. 2019 do 21. 4. 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

