26. 5. 2019
1. berilo: Apd 15,1-2.22-29; Psalm: 67;2. berilo: Raz 21,10-14.22-23;
Evangelij: Jn 14,23-29

6. VELIKONOČNA NEDELJA
NEDELJA TURIZMA
SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ
To nedeljo se znova ustavimo ob nekaj stavkih iz
Jezusovega poslovilnega govora pri zadnji večerji.
Vzeti so iz tistega dela, v katerem Jezus obljublja
učencem dar Svetega Duha Tolažnika. "Če me kdo
ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo
ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem."
Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede, pravi Jezus. To pomeni, da se ljubezen
učencev do Jezusa ne bo kazala v nekih čustvih in besedah, ampak v spolnjevanju
njegove besede, besede, ki tukaj pomeni tudi zapovedi. Spolnjevati zapovedi nam
seveda ni najbolj privlačno. Posebej v začetku se nam upirajo, ker jih doživljamo kot
neko breme, naloženo ali celo vsiljeno od zunaj. Pozneje, ko jih že nekaj časa
živimo, nam zapovedi postanejo lahke, celo prijetne, saj čutimo, da izvirajo iz naše
notranjosti. V Jezusovih zapovedih so skrite njegove želje. Ko jih sprejmemo za
svoje, se naše želje združijo z njegovimi in tako pride do srečanja, do občestva.
Spolnjevanje zapovedi je torej najboljša pot za rast v domačnosti z Gospodom. Nič
čudnega, če Jezus zato pravi: "Z Očetom bova prišla k njemu, ki se drži moje besede,
in prebivala pri njem." Kdo bi si mislil, da je mogoče kaj takega? Oče in Sin prideta
k meni, v moje srce, in tam prebivata, kot domačina, ne le kot gosta. Neverjetno,
čudovito! Ves čas lahko v svoji hiši opazujem, kako živita dve Božji osebi,
poslušam, kaj se pogovarjata, doživljam, kaj čutita... Živim od Sinovega pogleda k
Očetu, od njegovega zaupanja vanj, od njegove razpoložljivosti in pripravljenosti za
poslanstvo in podobno. Kakšni so še sadovi, ko se Bog udomači v mojem srcu? Vsak
naj sam razmišlja in sanja o tem.
Jezus pa nadaljuje: "Tolažnik, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas
bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal." Učenci, ki so bili z Jezusom
v času njegovega zemeljskega življenja, se ne bodo le spominjali tega, kar je Jezus
storil in govoril, ampak jih bo Duh vstalega Kristusa usposobil, da bodo doumeli
globlji smisel Jezusovih del in s tem vso resnico. Kar velja za učence, velja tudi za

nas. Duh nas uči in spominja vsega, kar je Bog že storil v našem življenju, od rojstva
do zdaj. Pomaga nam razumeti vse lepo in dobro, kar smo v življenju doživeli in
prejeli. Pomaga nam, da ne pozabimo čudovitih Božjih del naše osebne zgodovine.
Pa ne samo osebne, tudi zgodovine družine, naroda, človeštva. Koliko dobrega,
lepega, plemenitega je že bilo v zgodovini sveta! Kdo bi mogel vse to popisati? Duh
Tolažnik tudi ozdravlja in celi tisto, kar je v nas in v človeštvu ranjenega in
grenkega, posledica zla in greha. Blaga moč njegovega maziljenja počasi preobraža
obličje zemlje in sveta. Počasi, večkrat neopazno, nevsiljivo, a zagotovo.
"Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet,"
nadaljuje Jezus. Prav mir je beseda, ki morda povzema prebivanje in delovanje Svete
Trojice v srcih ljudi in sveta. Mir, ki ga svet ne more dati in tudi ne more vzeti.
Gospod, daj nam svoj mir!

Gospod, hvala, da želiš bivati v mojem srcu in si si ga naredil za svoj dom.
Gospod, daj nam svoj mir.

PRVOOBHAJANCI 2019
1. Agrež Andraž
2. Ajster Taj
3. Blažinčič Zoja
4. Božič Tomaž
5. Cizl Lina
6. Cvelbar Jure
7. Čargonja Svit
8. Deržič Tijan
9. Grbavac Karla
10. Grbavac Stela
11. Horvat Ana
12. Jurečič Ivana
13. Kežman Kaja
14. Kren Brina
15. Kostanjšek Pia

16. Novak Tom
17. Pavlič Julija
18. Pečar Anže
19. Petelinc Mark
20. Putrih Šetinc Larisa
21. Rožman Iva
22. Suša Aneja
23. Štrucl Elena Rija
24. Tršelič Vid
25. Vahčič Leon
26. Valentinčič Alja
27. Vaš Aleks
28. Vučajnk Klara
29. Žnideršič Lavra
30.Žnideršič Sara

Vsem prvoobhajancem, njihovim staršem,
krstnim botrom in starim staršem ob vašem prazniku
čestitamo in želimo, da bi se odslej še raje udeleževali
svete maše in prejemali sveto obhajilo.

OBVESTILA
Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični
pobožnosti. Letošnje šmarnice imajo naslov »Moj mali besednjak
od Ž do A«, ki jih je napisal Gregor Čušin. Te bomo brali pri jutranji
maši, večerne šmarnice, ki so prirejene za otroke pa govorijo o
misijonarju Ignaciju Knobleharju. Napisala jih je pisateljica Berta
Golob. Lepo vabljeni v čim večjem številu. Posebej vabljeni k zaključku šmarnic, ki
bo na praznik Obiskanje Device Marije, v petek, 31. maja 2019, ob 19. uri.
PROŠNJI DNEVI Pred praznikom Gospodovega Vnebohoda imamo vsako leto
prošnje dneve. Letos so to 27., 28. in 29. maj. Vabimo vas k jutranjim svetim
mašam, ko posebej molimo za dobro letino, blagoslov pri vsakdanjem delu in
prosimo za ugodno vreme.
V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 30. maja 2019, obhajali slovesni praznik
Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko
delovanje in odšel v nebo.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po
svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval
učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo (prim. Mr
16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in
Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa,
ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v
Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega
cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč tedaj, ko
skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi,
zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v
zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki
predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na
katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po
Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja besede
posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri.
Zaključek veroučnega leta bo prihodnjo nedeljo, 2. junija 2019, s sveto mašo ob
10. uri. Veroučenci bodo prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige
Slomškovo bralno priznanje.
Vabimo vas na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto, 15. junija
2019. Odhod iz Brežic izpred Gimnazije ob 6.30. Cena prevoza 10 EUR + kosilo 10
EUR. Prijavite se čimprej v župnišču.

7. obletnica
NEDELJA
6. velikonočna,
nedelja turizma;
Filip Neri,
duhovnik
PONEDELJEK
Alojzij Grozde,
mučenec;
1. prošnji dan

Ob 8. uri

26. 5.
2019 Ob 10.uri
Ob 19. uri
Ob 8. uri

27. 5.
2019 Ob 19. uri
Ob 8. uri

TOREK
German Pariški, škof;
2. prošnji dan

28. 5.
Ob 19. uri
2019
Ob 19.uri

Ob 8. uri
SREDA
29. 5.
Maksim Emonski, škof;
2019 Ob 19. uri
3. prošnji dan

ČETRTEK
Gospodov
vnebohod
PETEK
Obiskanje
Device Marije;
sklep šmarnic; začetek
binkoštne devetdnev.
SOBOTA
Justin, mučenec;
začetek vrtnic
NEDELJA
7. velikonočna,
nedelja sredstev
javnega obveščanja;
zaključek verouč. leta
Marcelin in Peter,
mučenca

Ob 8. uri

30. 5. 9.00-10.00
2019 Ob 10. uri

31. 5.
2019

Ob 19. uri
Ob 8. uri
Ob 16.uri
Ob 19. uri

za farane / za † Toneta Furlan, starše, brate, Ivana,
Slavka, Joška Žerjav, sestri Heleno in Tonko,
svake Tinčeta, Marka in Andreja, stare starše
Jakolič ter vse pozabljene duše v vicah
ZA PRVOOBHAJANCE, STARŠE IN
KRSTNE BOTRE
za † Slavka Ogorevc (obl.)
sv. Lenart za blagoslov pri vsakdanjem delu,
dobro letino in ugodno vreme
za † Gvidota Gumzej (obl.), družino GumzejKovačič
sv. Rok za † Medvešek Stanka (obl.), družine
Škrbec in Medvešek
za † Veble Zinko (30. dan) /
za † Habinc Toneta in Lisec Nežo
v bolniški kapeli po namenu
sv. Lovrenc za blagoslov pri vsakdanjem delu
za † Tatjano Gašperin-Seršen (nam. cv.)
za † starše Ivana in Polonco Gabrič in vse
sorodnike družine Mirt
v bolniški kapeli molitev za življenje

v dober namen botrca novokrščenki
za † iz družine Gregorič
za † Kramar Jožico (nam. cv.)
v Domu upokojencev po namenu
za † Rožman Zinko (obl.) /
za † Črnelič Ivana (7. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

1. 6.
2019

2. 6.
2019

Ob 8. uri
Ob 19. uri

za † Štefanič Ano (nam. cv.)
za † Žmavčič Ivanko (obl.) /
za † Jamnik Ivana-Žana (7. dan)

Ob 8. uri

za farane / za †Gregorevčič Tatjano (obl.), mamo
Marijo (obl.), Janka Predanič, svaka Martina,
starše Predanič-Gregorevčič in vse pozabljene
za † Pečar Franca /
za † Podkrajšek Martina (obl.)

Ob 10.uri

Ob 19. uri

za † Bahč Bogdana (obl.), Bahč Avgusta in Štefko
Lončarič
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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!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 26. 5. 2019 do 2. 6. 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

