28. 7. 2019
1. berilo: 1 Mz 18,20-32; Psalm: 138; 2. berilo: Kol 2,12-14;
Evangelij: Lk 11,1-13

17. NEDELJA MED LETOM
Jezus obljublja
uslišanje vztrajne molitve
Božja beseda 17. navadne nedelje govori o molitvi,
predvsem o prosilni molitvi. Abraham zaupno, vztrajno in
skoraj drzno prosi Boga, naj se usmili grešne Sodome in
Gomore. V evangeliju pa vidimo Jezusa, kako je na nekem
kraju molil. Eden njegovih učencev mu je dejal: "Gospod,
nauči nas moliti ..." Jezus je Sin, ki pozna in razodeva
Očeta. Je torej edini notranji učitelj molitve. To je edina
stvar, ki jo učenec prosi Gospoda, da ga nauči. In ne prosi malo. Krščanska
molitev pomeni vstopiti v pogovor Jezusa z Očetom. Jezus je edini, ki pozna
njuno govorico, saj je večna Beseda. Moliti pomeni želeti, poslušati, verovati in
čutiti Sinovega Duha, ki vzdihuje v nas in v vsem stvarstvu. Jezusovo življenje je
v ljubečem pogovoru z Očetom, od katerega prejema vse in mu daje vse. Tako
imamo tudi mi, otroci, izvor življenja v molitvi. Kdor se je torej naučil moliti, se
je naučil živeti, pravi sv. Avguštin. Naučimo pa se moliti s tem, da prosimo
Jezusa, da nas nauči. Molitev je njegov dar, ne naš dosežek.
"Kadar molite, recite: Oče! ..." je Jezus začel svoje učenje in nadaljeval z
očenašem. Jezusov velik dar je, da moremo reči Bogu Oče. S to molitvijo
potrdimo, da smo v resnici sinovi in hčere ter prepoznavamo Očetovo ljubezen
do nas. Bog je oče usmiljenja (2 Kor 1,3). Naklonjen nam je in nas ljubi bolj kot
samega sebe (Rim 8,32-39). Njegov očetovski nasmeh, njegova nežnost do nas in
naše zaupanje vanj dajejo ton in okus krščanskemu življenju. Bili smo zgubljeni.
Jezus, naš starejši brat pa se je zgubil, da bi nas našel in nas pripeljal domov.
Odkar je Sin za nas postal prekletstvo in greh (Gal 3,13; 2 Kor 5,21; Rim 5,6-8),
tudi grešnik lahko kliče Oče (15,18.21) in še celo lažje kot pravični. Oče nikoli
ne neha biti Oče. Bog namreč sam sebe ne more zatajiti in ostane zvest, tudi če se
mi izneverimo (2 Tim 2,13). V Jezusu nas Oče ljubi s popolno ljubeznijo. Bolj
smo oddaljeni, majhni in se čutimo neljubljene, bolj nas ljubi. Zakaj "kakršno je
njegovo veličastvo, takšno je tudi njegovo usmiljenje" (Sir 2,18). Beseda Oče
pomeni srce krščanskega življenja in vsebuje vse čutenje, ki ga ima otrok do

očeta. Bog mi je oče ne samo zaradi tega, ker me je rodil. Vedno mi je oče, ker
me nenehno rojeva: vsak trenutek mojega življenja izvira iz njega. Če bi za
trenutek prenehala njegova ljubezen do mene, bi prenehal bivati in bi padel v nič.
V nadaljevanju odlomka Jezus v prilikah in prispodobah uči, naj bo naša prošnja
vztrajna in polna zaupanja. V molivcih se včasih pojavi vprašanje: če nam Bog
res želi dobro in govorimo z njim kot prijatelj s prijateljem (2 Mz 33,11), zakaj
se zdi, da je pred nami sovražnik, muhast v dajanju? Molitev je kraj, kjer najprej
zaslutimo resničnost greha: našo oddaljenost in nenaklonjenost v odnosu do
Boga, ki ju projiciramo vanj. Njegova gluha in nenaklonjena tišina ima za nas
globok pomen odrešenja: zahteva brezmejno vero v njegovo brezmejno ljubezen.
V njegovi tišini se mu izročamo, brez kakršnega koli dokaza razen zaupanja vanj,
ki se nam je izročil. Edino tako premagamo staro laž, ki nam je prikazala Boga
ko sovražnika. Ko se mu zaupamo, znova postanemo otroci!
Hvala ti, Oče, polnost ljubezni, za dar molitve
in da me tako učiš živeti in mi daješ življenje.
Te prosim za milost vere, upanja in ljubezni, da bom to živel in pričal tebe.

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

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.

Vabimo na župnijsko žegnanje v čast sv. Lovrencu v nedeljo, 11. avgusta
2019. Sv. maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00. Ob 10. uri bo slovesna zlata maša
domačega župnika g. Milana Kšele, pridigar g. Marko Magdič, župnik Grad v
Prekmurju. Po sveti maši bo za vse vabljene in prisotne prijetno druženje ob
cerkvi.
Rokovo žegnanje v čast sv. Roku bomo pričeli na praznik Marijinega
vnebovzetja, 15. avgusta 2019, ob 19. uri. Pri tej maši bo blagoslov zdravilnih
rož. Obnovili bomo tudi posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji.
Na Rokovo, 16. avgusta 2019, bodo sv. maše ob 6., 7. (mašuje g. Roman Travar,
dekan Videmske dekanije in žpk Artiče-Sromlje), 8. (mašuje mag. g. Vladimir
Bizjak, dosedanji špiritual v ljubljanskem bogoslovju), 9. (mašuje g. Jože Pacek,
žpk, Čatež ob Savi); ob 10. (slovesno sv. mašo bo daroval mag. g. Janez Žakelj,
žpk Cerklje ob Krki) in ob 19. uri. Ves čas bo tudi priložnost za spoved. Lepo
vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!
Vabljeni k sv. mašam tudi na Rokovo nedeljo, 18. avgusta 2019. Sv.
maše ob 8.00, 10.00 (obakrat bo maševal in pridigal msgr. dr. Ivan Štuhec, rektor
vikariata A. M. Slomška v Mariboru) in zvečer ob 19.00.
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.

Odbor za pripravo slovensko - hrvaškega srečanja vabi: »Duhovnike, redovnike,
redovnice in vse vernike mariborske metropolije (mariborske nadškofije, celjske
in soboške škofije) lepo vabimo na 7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo v
soboto, 19. oktobra 2019, ob 10. uri v Krašiću, rojstnem kraju bl. kardinala
Alojzija Stepinca. Za ta kraj smo se odločili na prejšnjem romanju v Stični in
menimo, da je prav, da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in
6o-letnico njegove smrti. Bl. kardinalu Stepincu smo še posebej hvaležni, ker je
na začetku 2. svetovne vojne sprejel 537 duhovnikov-beguncev iz takratne
mariborske in ljubljanske škofije, jih razposlal po župnijah in tako mnoge rešil
smrti, trpljenja in preganjanja po taboriščih. Tega ne smemo nikoli pozabiti.
Lepo vabljeni!« Kdor se bo tega romanja udeležil, naj se zaradi pravočasne
organizacije prijavi v župnišču do 10. avgusta 2019.

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
17. med letom,
Viktor (Zmago) I.,
papež

28. 7.
Ob 10.uri
2019

PONEDELJEK
Marta,
Lazarjeva sestra

29. 7.
2019 Ob 19. uri

TOREK
Peter Krizolog, škof,
cerkveni učitelj

30. 7. Ob 19. uri
2019

SREDA
Ignacij Lojolski, duhov.,
ustanovitelj jezuitov
ČETRTEK
Alfonz M. Ligvorij,
škof, cerkveni učitelj;
1. četrtek
PETEK
Evzebij iz Vercellija,
škof;
1. petek
SOBOTA
Martin, menih;
1. sobota

Ob 19. uri
Ob 8. uri

Ob 8. uri

Ob 19.uri

31. 7.
2019 Ob 19. uri
Ob 8. uri

1. 8.
2019

2. 8.
2019
3. 8.
2019

9.00-10.00

4. 8.
2019

za † Ivanko Recer (obl.) in Karla Recer
za † Levačič Franja, Cirilo in sorodnike
za † Kolić Štefka (obl.)
za † Veble Zinko (nam. cv.)
za † Miklavžin Ivano in Antona (obl.), sorodnike
Novak in Simčič
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Baraga Ivanko (nam. cv.)
za duhovniške in redovniške poklice;
sledi molitev pred Najsvetejšim
v bolniški kapeli molitev za življenje

Ob 19. uri

za † Kovačič Antonijo (7. dan)

Ob 8. uri

za † Baškovič Marijo in duše v vicah;
sledi pobožnost 1. petka
v Domu upokojencev po namenu
za † Ivana Hercigonja (3. obl.)

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

NEDELJA
18. med letom,
Janez M. Vianney,
arški župnik

za farane /
za † Veble Zinko
za † Tatjano Gašperin-Seršen

Ob 10.uri

Ob 19. uri

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za dušno in telesno zdravje;
sledi molitev pred Najsvetejšim za družine
za † Lapuh Marijo (obl.)

za farane /
za † Zore Franca (obl.) in družino Nahtigal
za † Stanka Švajger (obl.), Ivana Gerjevič (obl.),
Pavlo in sorodnike
za † Simčič Petra-Pavla in starše Simčič

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!
Sporočamo, da zamaškov ne zbiramo več, ker jih nobena ustanova ne odkupuje.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 28. 7. 2019 do 4. 8. 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

