21. 4. 2019
1. berilo: Apd 10,34a.37-43; Psalm: 118;2. berilo: Kol 3,1-4 ali Kor 5,6b-8;
Evangelij: Jn 20,1-9

Želimo vam blagoslovljene, zdrave in milosti polne
velikonočne praznike.
Naj nas vse župljane vstali Kristus poživlja in opogumlja
za življenje v prihodnosti.
Željam se pridružujejo tudi vsi duhovniki, ki prihajajo skozi vse leto
v našo župnijo v pastoralno pomoč.

VELIKA NOČ
PRAZNIK JEZUSOVEGA VSTAJENJA
Potrebno je bilo, da je Jezus vstal od mrtvih
Za evangelista Janeza je Jezusovo vstajenje, ki je odločilen trenutek v procesu
njegovega poveličevanja, neločljivo povezan z njegovim trpljenjem in smrtjo.
Dogodek vstajenja ni opisan v spektakularnih in apokaliptičnih podrobnostih
sinoptičnih evangelijev. Za Janeza je življenje Vstalega resničnost, ki se uveljavlja
tiho, v diskretni in neustavljivi moči Duha. Vera učencev je napovedana in se začne
skozi vidna znamenja, ki spominjajo na Božjo besedo. Jezus je velik protagonist
zgodbe vstajenja, vendar se ne pojavi osebno.
»… videla, da je kamen odstranjen od groba.« Marija Magdalena teče k Petru in
drugemu učencu, s katerima deli svojo ljubezen do Jezusa in svoje trpljenje ob
njegovi grozni smrti, ki se še poveča ob odkritju praznega groba. Z njima želi deliti
še neizmerno bolečino, ker ni več Jezusovega telesa. Vidimo, kako je za Petra,
»ljubljenega učenca« in Magdaleno značilna posebna ljubezen, ki jih združuje z
Jezusom: pravzaprav je ta ljubezen tista, ki jih naredi sposobne zaznavanja
prisotnosti ljubljene osebe.
»Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič … posebej zvit na drugem mestu.« Čeprav
drugi učenec ni vstopil, je že nekaj videl. Ko Peter vstopi v grob, odkrije dokaz, da
ni nihče ukradel Jezusovega telesa: noben tat ne bi zapravil časa, da razkrije telo, in
tako skrbno položi povoje na tla in da prtič posebej zvit na drugo mesto. To bi bilo
tudi zelo težko napraviti, ker so olja, s katerimi je bilo telo pred položitvijo v grob
maziljeno (zlasti mira), zelo trdno spojila povoje s telesom in bi jih bilo zelo težko
ločiti od njega.

V grobu je vse na svojem mestu, čeprav Jezusovega telesa ni bilo tam. Peter je
zmogel vse to videti, saj se je dan že prebudil. Vstali Kristus je pustil v grobu vse, s
čimer so ga ovili ob pogrebu. Starodavni komentatorji tega besedila primerjajo to
pripoved vstajenja s pripovedjo o obuditi Lazarja in ugotavljajo, da je Lazar ponovno
uporabil povoje za svoj dokončni pokop, medtem ko jih Kristus ne bo več uporabil,
ker ne bo več umrl (Rim 6, 9).
»Peter … je videl … drugi učenec … je videl in verjel.« Na začetku te pripovedi o
Kristusovem vstajenju je zapisano, da je tudi Marija »videla«. Čeprav nekateri
prevodi uporabljajo isti glagol, uporablja izvirno besedilo tri različne glagole
(teorena za Petra; blepein za Marijo Magdaleno in idein za drugega učenca). To nam
omogoča, da razumemo, da obstaja rast v duhovni globini tega "videnja", ki v bistvu
doseže vrh vere drugega učenca. Anonimni učenec zagotovo ni videl ničesar
drugega, kot je videl Peter. Zakaj torej vidi drugače? Morda je to zaradi drugačnega
odnosa ljubezni, ki ga je imel ta učenec z Jezusom.
Za četrtega evangelista je to dvoje "videti in verjeti" smiselno povezano in se nanaša
izključno na vero v vstajenje (20, 29), ker je bilo to nemogoče resnično verjeti,
preden je Gospod umrl in vstal (14, 25−26; 16, 12−15). "Ljubljeni učenec" je v
celotnem poglavju predstavljen kot model vere, ki uspe razumeti resnico o Bogu s
pomočjo tega, kar vidi (21, 7).
»Še niso poznali Pisma.« To se očitno nanaša na vse druge učence. Tudi za tiste, ki
so živeli z Jezusom, je bilo težko verjeti v Njega. Tako za njih kot tudi za nas je
možen prehod k verodostojni veri preko poznavanja Svetega pisma (Lk 24, 26−27; 1
Kor 15,34; Apd 2, 27−31) v luči dogodkov vstajenja.
Jezus Kristus, ti si umrl, potem pa si vstal.
Vabiš me, naj verujem, da si vstal, in naj vstanem s teboj –
kot novi človek, ki si mu ti podaril življenje.
Hvala za tvojo neskončno ljubezen, Jezus, moj in naš Odrešenik.

OBVESTILA
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. Vabljeni tudi k sveti maši ob 8., 10. ali
zvečer ob 19. uri.
Velikonočni ponedeljek, 22. 4. 2019, je drugi praznični dan, hkrati je državni
praznik. Dan, ko se gre v Emavs, učenca spoznata Gospoda po lomljenju kruha.
Svete maše so po nedeljskem razporedu.
V času velikonočnih in prvomajskih praznikov verouka ne bo.

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018
(9. del)

V oktobru smo se pol ure pred vsako sveto mašo zbirali pri molitvi Rožnega venca.
TEDEN ZA ŽIVLJENJE, pod geslom »Studencev močnih, čistih sem željan.«,
smo obhajali od 7. do 14. oktobra.
V nedeljo, 14. oktobra, so naši cerkveni pevci romali na letni izlet v Prlekijo.
Duhovno vodstvo je imel domači župnik Milan Kšela, ki je za vse udeležence
sodaroval sveto mašo v Ljutomeru.
16. in 17. oktobra smo imeli molitvena dneva.
V nedeljo, 21. oktobra, smo obhajali misijonsko nedeljo.
V nedeljo, 28. oktobra, smo v počastitev občinskega praznika odprli fotografsko
razstavo “Stara šola” iz arhiva Davorja Lipeja 4 v Slomškovem domu. Občina
Brežice je ob letošnjem občinskem prazniku (2018) podelila naziv častnega občana
dr. Francu Kocjanu, ki je bil odličen rentgenolog, zdravnik, diagnostnik v Splošni
bolnišnici Brežice, v župniji pa je dolga leta vodil tudi ŽPS.
V novembru smo pred svetimi mašami molili Križev pot za naše rajne po
»spominih«.
V nedeljo, 4. novembra, smo obhajali Lenartovo, zahvalno nedeljo. Sv. mašo v
Šentlenartu in blagoslov obnovljene Kapelice Božjega groba ter nove strehe na
severni strani cerkve je imel naddekan Savskega naddekanata in župnik župnije
Brestanica g. Jože Špes.
V soboto, 17. novembra, smo v Slomškovem domu imeli »likof« za uspešno
opravljena dela v letu 2018.
V nedeljo, 18. novembra, smo bili na 26. gala koncertu prijateljev Radia Ognjišče
v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Od 18. do 24. novembra smo obhajali teden zaporov pod naslovom »Bližajmo se z
zaupnostjo«.
Ob godu sv. Cecilije, 22. novembra, smo čestitali vsem cerkvenim pevkam in
pevcem, organistom in pevovodjem, ki prispevajo, da je bogoslužje slovesnejše.
Društvo 1824 in ŽK Brežice je v soboto, 1. decembra, organiziralo delavnice
izdelovanja adventnih venčkov in božičnih okraskov za smreke.
V nedeljo, 2. decembra, je bil v Kulturnem domu v Brežicah 26. tradicionalni
dobrodelni koncert Klic dobrote, ki ga prireja Župnijska Karitas Brežice.
V sredo, 5. decembra, smo imeli ob 17. uri v župnijski cerkvi Miklavževanje,
obdarjenih je bilo 118 otrok. Miklavževa ekipa je v sodelovanju Župnijske Karitas
istega večera obdarila tudi preko 150 oskrbovancev Doma upokojencev Brežice.
Luč miru iz Betlehema so naši skavti prinesli na 4. adventno nedeljo, 23. decembra,
in jo delili po vsaki sveti maši.
Mešani pevski zbor KUD Brežice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin
Križanič, je v nedeljo, 23. decembra, v farni cerkvi pripravil predpraznični
koncert.
(se nadaljuje)

7. obletnica
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Ob 15.uri
Ob 19. uri
Ob 8. uri
Ob 10. uri
Ob 19. uri

vstajenjska procesija, sv. maša za farane
za † Martina, starše, svaka Janka Predanič,
nečakinjo Tatjano, vse † Predaničeve in trpeče
duše v vicah
za † Jožefo-Pepco (obl.) in Ivana Komočar, njune
starše in Mimico-Marijo Tomše
v Domu upokojencev po namenu
za † Vimpolšek Ano Marijo (obl.)
za † Kolić Štefka (nam. cv.)
za † Ivana Lapuh, st. in Nežiko Lapuh
za † Vilmo in Slavka Baškovič ter starše Gramc

Ob 8. uri
Ob 19. uri
Ob 19.uri

za † Štefko (obl.), Alojzijo in Ivana Godler
za † Edvarda Binkovski (obl.), vse † domače
v bolniški kapeli po namenu

Ob 6. uri
Ob 8. uri

NEDELJA

21. 4.
2019 Ob 10. uri

Praznik Jezusovega
vstajenja
PONEDELJEK
22. 4.
Velikonočni ponedeljek,
2019
Hugo, škof v Grenoblu
TOREK
23. 4.
Jurij, mučenec,
2019
zavetnik Ljubljane
SREDA
24. 4.
Fidelis iz Sigmaringena,
2019
duhovnik, mučenec

Jutranje svete maše ne bo.
Ob 19. uri

za † Vilmo Baškovič

Ob 8. uri

za dobrotnike Slomškovega doma

ČETRTEK
Marko, evangelist

25. 4. 9.00-10.00
2019 Ob 19. uri

PETEK
Marija,
Mati dobrega sveta

26. 4. Ob 16.uri
2019 Ob 19. uri

SOBOTA
Cita, dekla, devica

27. 4. Ob 8. uri
2019 Ob 19. uri

NEDELJA
2. velikonočna,
bela nedelja,
nedelja Božjega
usmiljenja

Ob 8. uri
Ob 10. uri

Ob 8. uri

28. 4.
2019 Ob 15.uri
Ob 19. uri

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Nežo in Toneta Krošelj, družino Kapusta in
Kovačič Ivana
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
v Domu upokojencev za † Medved Ivana (nam. cv.)
za † Lipej Ivana (30. dan)
na čast Sv. trojici za spreobrnjenje grešnikov in
vseh potrebnih
za † Kržan Martina (nam. cv.)
za † starše Kodrič in Mileno Medved
za † Sonjo in Jožeta Lipej
za † Jožeta Ferenčak in Ludvika Verbovšek
v Šentlenartu za † Ana in Karla Novak, sorodnike
Novak-Gerjevič, Ivana Žerjav in Rezko Preskar
za † Franca Bratanič (obl.), starše Bratanič-Molan

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

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!

V petek, 26. aprila, bo ob 20. uri seja ŽPS v Slomškovi sobi v župnišču.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 21. 4. 2019 do 28. 4. 2019
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

Župnijska karitas
Župnijska karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Neokatehumenat - evharistija

