21. 7. 2019
1. berilo: 1 Mz 18,1-10a; Psalm: 15; 2. berilo: Kol 1,24-28;
Evangelij: Lk 10,38-42

16. NEDELJA MED LETOM
Marta sprejme Jezusa
"Ko so potovali, je Jezus prišel v neko vas
in žena z imenom Marta ga je sprejela v
svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime
Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam
in poslušala njegove besede, Marta pa je
imela s postrežbo veliko dela." Jezus, usmiljeni Samarijan, se na svoji poti v
Jeruzalem lahko ustavi in odpočije, ker je našel hišo, ki ga sprejme. Toda
obstajata dva načina sprejema, Martin in Marijin. Marta, vsa zaskrbljena, dela
veliko stvari za njega, ki je trikrat imenovan Gospod, naredi vse za srečanje z
njim, toda ne opazi, da je že prišel. Marija pa spozna čas Gospodovega obiskanja
in kot Marija iz Nazareta sprejme Besedo. Zato ustavi vsa druga opravila in se
veseli navzočnosti Ženina, čigar veselje je v tem, da se veseli nevesta.
Marija je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove besede. Njena drža je
drža učenca, ki posluša učitelja. V tistem času žene niso smele biti učenke,
ampak so lahko le stregle. Toda namesto da bi stregla Gospodu, Marija preprosto
uživa v njegovi bližini in v njegovem glasu. Ona ni več služabnica, ampak
nevesta. To bo v Marti prebudilo grajo, pomešano z zavistjo. Marija je prva, ki je
pokorna glasu z gore spremenjenja: "To je moj Sin, moj Izvoljenec, njega
poslušajte!" Kontemplacija in poslušanje ob Gospodovih nogah je največje
dejanje človeka: Rojeva ga za Božje otroštvo in pridruži Jezusovemu poslanstvu.
Vsako poslanstvo se začne pri Jezusovih nogah. Tukaj vidimo, da je tudi žena
poklicana, da postane učenka. Učenec je vsakdo, ki posluša in sprejme Gospoda.
Temu je podvržena vsaka druga vloga v Cerkvi, vključno s hierarhično.
Marto skrbi in vznemirja veliko stvari, ki "morajo" glede na postavo in
spodobnost biti narejene. Ona pozna obveznost! Vsa zaposlena je, njena sestra pa
sedi. Kdaj bo Marta razumela, da je prava gostoljubnost v poslušanju? Bog želi,
da se ga veselimo in uživamo ob njem, ne pa da se na vse načine trudimo, da bi
mu ugajali. Jezus Marto izrecno povabi, da postane kot Marija. Potem bo vršila

svojo službo na nov način, ki izvira iz poslušanja. "Gospod, ti ni mar, da me je
sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!" Marta pristopi v vlogi
nadrejene in sodnice. Bolj kot pomoč pri strežbi jo moti, da Gospod sprejema
sestrino držo. Želi, da bi jo Jezus pograjal in s tem pohvalil njeno skrb in delo.
To priznanje njene odličnosti ji bo zadostovalo. Nekaj podobnega bo želel
starejši sin v priliki o izgubljenem sinu.
"Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si
je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet." Izvor Martine strežbe bo, dokler ne
postane kot Marija, v njenem jazu. Mnoga opravila se rojevajo iz nemirnega
izvira in so polna skrbi in vznemirjenj. Nekdo lahko dela največja herojstva, celo
žrtvuje življenje za druge, samo da potrdi svoj jaz. Toda človek se ne odreši s
tem, da umre za Boga, temveč tako, da Bog umre zanj. Zapoved ljubezni
moremo izpolniti le, ker nas je Gospod "ljubil in dal življenje za nas" (Gal 2,20).
Samo eno je potrebno človeku za življenje: biti brezpogojno ljubljen.
Hvala, da prideš k meni na obisk, Gospod.
Naj bom odprt za poslušanje tvoje besede, naj bom gostoljuben do tebe.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«. S tem geslom danes, 21. julija,
obhajamo
nedeljo
svetega
Krištofa,
zavetnika popotnikov.
Blagoslavljamo naša vozila (avtomobile,
kombije, motorje, kolesa …) in delimo
Krištofove kartončke in nalepke, verniki pa ob
tej priložnosti darujemo 1 cent za vsak srečno
prevožen kilometer za misijonska vozila.
Preko misijonske vozniške akcije MIVA
Slovenija že 32 let pomaga slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah
tretjega sveta.
Bog povrni za vaše darove.

OBVESTILA
Bliža se 2. avgust, ki ga predvsem Frančiškovi bratje in sestre obhajajo kot
praznik Device Marije Angelske v Porciunkuli.
Na ta dan imamo verniki priložnost za prejem zakramentov svete spovedi in
evharistije ter s tem povezan tudi popolni odpustek.

PORCIUNKULA pri kapucinih v Krško
Četrtek, 1. avgust 2019
7.00 – 7.55
spovedovanje
8.00
sveta maša
od 18.30
naprej priložnost za spoved
20.00
slovesna sveta maša, mašuje
p. Marko Novak,
frančiškan iz Novega mesta
pete litanije Matere Božje
do 24.00
češčenje Najsvetejšega

Petek, 2. avgust 2019
6.00 – 11.30 priložnost za spoved
7.00
sveta maša
8.00
sveta maša za vernike leskovške
dekanije, mašuje g. Primož
Lorbek, novomašnik
9.15
sveta maša za vernike videmske
dekanije, mašuje g. Primož
Lorbek, novomašnik
10.30
sklepna sveta maša, zahvalna
pesem

Približuje se 8. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja
Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za †
Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v sredo, 7. avgusta 2019, v njuni rojstni
župniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska sveta
maša bo v Marijareški župnijski cerkvi ob 11h in potem v Planinskem domu pod
cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom 7. 8. 2019 ob
8h zjutraj izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena prevoza in
pogostitve 15€ po osebi.
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.), namen »Zlata maša«.
To bo dan, ki ga bo naredil Gospod.
Člani ŽPS in vseh delujočih skupin v župniji ter Društvo 1824.
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.
Župniji Brežice in Dobova ter Aritours vabimo na romanje v Francijo – Lurd in
Provansa, ki bo v času od 30. 9. do 4. 10. 2019. Ob udeležbi 45 romarjev je cena na
osebo 399 EUR (način plačila: 100 EUR ob prijavi na agencijo, možnost plačevanja
na obroke brez obresti). Podroben program dobite v župnišču ali na spletni strani
agencije www.aritours.si, Aritours d. o. o., Slomškov trg 7, 2000 Maribor, tel.: (02)
252-16-19, e-mail: info@aritours.si.
Sporočamo, da zamaškov ne zbiramo več, ker jih nobena ustanova ne odkupuje.

7. obletnica
NEDELJA
16. med letom,
Krištofova nedelja;
Lovrenc iz Brindisija,
duhovnik,
cerkveni učitelj
PONEDELJEK
Marija Magdalena,
spokornica,
svetopisemska žena
TOREK
Brigita Švedska,
redovnica,
sozavetnica Evrope
SREDA
Krištof, mučenec
ČETRTEK
Jakob, starejši,
apostol

Ob 8. uri

21. 7. Ob 10.uri
2019

22. 7.
2019

Ob 19. uri

za † Cerjak Vladimirja iz Gornjega Lenarta (obl.)

Ob 8. uri

na čast Sv. Duhu za zdravo pamet

Ob 19. uri

za † Černelič Ivana (nam. cv.)

Ob 8. uri

za † Kostanjšek Ano (7. dan)

23. 7.
2019 Ob 19. uri
Ob 19.uri

za † Roziko Golobič (2. obl.)
v bolniški kapeli po namenu

Ob 8. uri

za † Žgalin Jožeta (nam. cv.)

Ob 8. uri

za † Černoš Jožeta, starše in stare starše Grozdina
za † Kržan Martina st. (nam. cv.)

24. 7.
2019 Ob 19. uri
25. 7. 9.00-10.00
2019 Ob 19. uri
Ob 8. uri

PETEK
Joahim in Ana,
starši Device Marije

za farane /
za † Janka Kos in družine Kos, Petan, Mrkša
za † Antona Žnideršič in starše

26. 7. Ob 16.uri
2019 Ob 19. uri

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Kramar Jožico (nam. cv.)

za † Janeza, Frančiško in Alojzijo Kolan ter Ano
in Gabrijela Vovk
v Domu upokojencev po namenu
za † Anico Žerjav, Ano Lupšina, 2 Anici Zupet,
Anico Boštjančič in Anico Veselič
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8. uri

SOBOTA
Gorazd, Kliment
27. 7. Ob 19. uri
in drugi učenci Cirila in 2019
Metoda
NEDELJA
17. med letom,
Viktor (Zmago) I.,
papež

Ob 8. uri

28. 7.
Ob 10.uri
2019
Ob 19. uri

za † Ivana (obl.) in Polonco Gabrič, vse sorodnike
družine Mirt
za † starše Janeza in Terezijo Tršinar in brata
Martina /
za † starše Martina in Marijo Cerjak ter brata
Tinčeta
za farane /
za † Veble Zinko
za † Tatjano Gašperin-Seršen

za † Ivanko Recer (obl.) in Karla Recer

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!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 21. 7. 2019 do 28. 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

