30. 6. 2019
1. berilo: 1 Kr 19,16b.19-21; Psalm: 16;2. berilo: Gal 5,1.13-18;
Evangelij: Lk 9,51-62

13. NEDELJA MED LETOM
Jezusove zahteve do učencev
Evangeljski odlomek ima dva dela: Najprej vidimo,
kako Jezusa na poti v Jeruzalem neka samarijska vas
noče sprejeti, potem pa Jezus nekaterim, ki bi radi šli
za njim, razodene pogoje te hoje oz. ovire, s katerimi
se bodo srečali. Na začetku drugega dela Lukovega
evangelija je zapisano, kako se Jezus "trdno odloči iti
v Jeruzalem". Od »zadaj« naprej evangelij ni le
beseda, ki jo je treba poslušati, temveč tudi in
predvsem pot, po kateri moramo hoditi, da bi zrli Sinovo obličje in v njem Očeta.
Jezus se je trdno odločil iti v Jeruzalem. Njegova izbira je nasprotna Adamovi, ki
je izbral pot nepokorščine in odločno šel stran od Boga. Jezus pa želi s potjo v
Jeruzalem pripeljati v Očetovo hišo vse svoje razkropljene brate in sestre.
Neka samarijska vas Jezusa ni sprejela, zato sta jo vročekrvna učenca, Jakob in
Janez, želela z ognjem pokončati. Toda Jezus ju je pograjal. Vidimo, da ljudje ne
sprejmejo njegovega obličja. Jezus ne najde gostoljubnosti, ker je najmanjši med
vsemi in izključen od vseh. Samarijani ga zavrnejo, učenci ne razumejo.
Samarija je Izraelcem predstavljala nezvestobo, zato so imeli Samarijane za
odpadnike, izključene. Toda tudi ti, izključeni, ne sprejmejo Jezusa. Ne
sprejmejo ga, ker ima obraz ponižanega, ubogega in majhnega Mesija.
Jakob in Janez sta tista, ki želita imeti prve sedeže in gospodovati nad drugimi,
zato ne moreta razumeti skrivnosti zavrnjenega Mesija. "Gospod, ali hočeš, da
rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?" Učenca ne razumeta, da je edina
Jezusova moč nemoč njega, ki se preda iz ljubezni. On ne prinaša ognja, ki
uničuje sovražnike, temveč ljubezen, ki odpušča. Gorečnost brez razločevanja,
začetek vseh grmad vseh časov, je nasprotna Kristusovemu Duhu in uničuje
njegovo delo. Božjo moč so včasih razumeli kot ogenj, ki uničuje. Toda v resnici
plameni, ki jih "velike vode" ne morejo uničiti, niti smrt (Vp 8,6 sl.), so Božja
ljubezen do nas. Učenci bodo to razumeli šele po binkoštih. Janez se bo takrat s

Petrom vrnil v Samarijo, in nad Samarijane klical ogenj Svetega Duha, edini
ogenj, ki ga Bog pozna in naj bi ga učenci klicali nad sovražnike. Problem
razločevanja duhov se rešuje pred obličjem Jezusa, ki se predaja ljudem v roke.
On je zaničevan, ponižan in ponižen, majhen in zavržen. Jezus razodeva
usmiljenega in nežnega Boga. To blago in ponižno obličje - nemoč Boga, ki ljubi
- je njegova odrešilna moč. Jezus zavrača moč tistega, ki se hoče vsiljevati. Zato
je vedno ubog in ponižen. Obličje Jezusa, ki odločno stopa proti ponižanju v
Jeruzalemu, je ogledalo resnice: naša reakcija pred njim nam daje razumeti,
kakšnega duha imamo, Kristusovega ali sovražnikovega. Smo trdno odločeni v
ljubezni iti za njim in živeti njegovo držo, ali pa smo zaprti v trdoto svojega srca?
Smo krščeni v njegovem Duhu, ali pa v njemu nasprotnem? Učenec je tisti, ki
prepozna Jezusovo ubogo, ponižano in ponižno obličje ter deluje v skladu z
Duhom usmiljenja.
Hvala ti, dobri Jezus, naš Učitelj,
da me vodiš po svoji poti, tudi ko meni ne gre.
Hvala ti, da me navdahneš v novih situacijah za to, kar naj opazim, naredim.
Blagoslovi mojo šibkost.
Prosim te, naj sprejmem tvojo voljo, da grem tja, kamor me kličeš.

ZAHVALA
Hvala in Bog povrni vsem, ki ste sodelovali v pripravah in izvedbi dogodka
»maša za domovino in svečani program« ob državnem prazniku Slovenije –
dnevu državnosti, ki ga vsako leto praznujemo 25. junija. Imamo državo, ki je
mladenka v starosti 28 let. Posebej hvala predsednici Društva 1824 ge. Mojci
Strašek Dodig za uvodni nagovor, cerkvenemu pevskemu zboru za sodelovanje
pri maši, zapeto državno himno Zdravljico in pesem Lipa, g. županu Ivanu
Molanu za slavnostni govor, vsem ženam in možem, ki ste poskrbeli za
pogostitev in druženje pred cerkvijo svetega Roka ob osamosvojitveni lipi. Hvala
Cvetlično-darilnemu butiku Nuški Polovič za čiščenje in krašenje cerkve. Bil je
zelo lep praznični večer, zato Bogu hvala in vsem, ki ste ga s svojo prisotnostjo
obogatili vsi navzoči.

OBVESTILA
Danes, 30. junija 2019, bo iz naše župnijske cerkve sv. Lovrenca v Brežicah ob
10. uri prenos svete maše na Radiu Slovenija – ARS program, Radiu
Maribor in Radiu Ognjišče. Mašuje brežiški župnik Milan Kšela, s petjem
sodeluje mešani cerkveni pevski zbor naše župnije pod vodstvom pevovodkinje
in organistinje Jelke Žnideršič.

Prihodnja nedelja, 7. 7. 2019, je prva v mesecu, darovi v cerkvi so namenjeni za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar!
Nedelja Slovencev po svetu Že vrsto let prvo nedeljo v juliju, letos je to 7. julij
2019, posvečamo Slovencem, ki živijo zunaj meja Slovenije.
Ocene o številu Slovencev po svetu se vrtijo okrog pol milijona, kar je veliko, v
primerjavi s podatkom, da nas v domovini živi nekaj več kot dva milijona.
Nedelja Slovencev po svetu pomeni priložnost, da ponovno okrepimo narodno
zavest in skupaj z rojaki iz zamejstva in tujine obeležimo spomin in pozdravimo
vse Slovence po svetu, ki se domovine radi spominjajo in se vedno z veseljem
vračajo domov.
V Slovenskem Marijinem narodnem svetišču Brezje nedeljo Slovencev po svetu
vsako leto slovesno obeležimo s sveto mašo na prvo julijsko nedeljo.
7. julija bo somaševanje na trgu pred baziliko ob 10. uri vodil koprski škof msgr.
dr. Jurij Bizjak.
Vabljeni v Poletno gledališče Studenec v soboto, 20. julija 2019, na ogled
gledališke predstave »Lepo je biti muzikant II. del«, avtorja Andreasa
Brandstätterja, priredba in režija Alojz Stražar, glasbeni producent Slavko Avsenik,
ml. Predstava je nova in izvirna zgodba, nekakšno nadaljevanje lanskoletne
uspešnice, v katero je avtor tudi tokrat spretno vpletel lepe in znane Avsenikove
melodije, ki jih zelo ceni. Prijavite se čim prej, najpozneje do 7. julija 2019, na mobi
031-438-970 (Milka). Cena vstopnice je 20 EUR odrasli, 15 EUR otroci, avtobusni
prevoz 8 EUR. Odhod iz Brežic bo v soboto, 20. julija 2019, ob 18.30 izpred AP
Gimnazija Brežice in še iz dogovorjenih krajev.
OBVESTILO »KARITAS«: Zbiramo prijave za šolske zvezke za šolsko leto
2019/2020. Starše prvoobhajancev prosimo, naj dvignejo pladnje od peciva v
župnišču. Hvala in Bog z vami.
Animatorji vabimo na Oratorij 2019, ki bo v Brežicah od 18. do 25. avgusta.
Letos nosi naslov Imaš moč, osrednji lik pa bo slovenski literarni junak Peter
Klepec. Več informacij in prijavnico najdeš na facebook strani: Oratorij Kapele.
Letošnje praznovanje Lovrenčeve nedelje (11. 8.) bo za celo župnijo še posebno
slovesno, saj bo g. župnik obhajal zlato mašo. Skupaj naredimo čudovit dan
župnije. Informacije na 041 829 522, donacije na žiro račun Društva 1824 – SI56
0480-2000-1932-750 (NOVA KBM d.d.) s sklicem Zlata maša. To bo dan, ki ga
bo naredil Gospod. Člani ŽPS in vseh delujočih skupin v župniji ter Društvo
1824.
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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 30. 6. 2019 do 7. 7. 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

