7. 7. 2019
1. berilo: Iz 66,10-14c; Psalm: 66;2. berilo: Gal 6,14-18;
Evangelij: Lk 10,1-12.17-20

14. NEDELJA MED LETOM
Kristusovi učenci prinašajo mir
Ko je Jezus naročil dvainsedemdesetim svojim učencem,
da naj gredo na poslanstvo, jih je spomnil na obsežno
polje, ki je pripravljeno za pobiranje sadov. Jezus je v
svojih nagovorih pogosto uporabljal podobo žetve, da bi
prikazal prihod Božjega kraljestva na zemljo. Žetev je
plod obsežnega dela in rasti - začenši s sejanjem semen,
nato rastjo in zorenjem do zrelosti ter na koncu z žetvijo
sadov.
Na podoben način se Božja beseda seje v srca dovzetnih moških in žensk, ki
slišijo besedo, jo sprejmejo z zaupanjem in poslušnostjo in nato v svojem
življenju delijo z drugimi obilne sadove Božje besede. Žetev, ki jo je Jezus imel
v mislih, ni bila omejena le na Izraelce, temveč je imel v mislih vse narode.
Že prerok Izaija je napovedal čas, ko bodo volkovi in jagnjeta živeli v miru
(Izaija 11, 6 in 65,25), kar se nanaša na drugi Jezusov prihod, ko bodo vsi narodi
združeni v Božjem kraljestvu. Do takrat morajo učenci pričakovati nasprotovanje
in preganjanje tistih, ki nasprotujejo evangeliju. Jezus je prišel, da daruje svoje
življenje za nas, da bi se osvobodili ujetosti v greh. Skupaj z njim smo poklicani,
da damo v hvaležnosti svoje življenje v službo Božjemu kraljestvu, tj. novemu
načinu življenja, ki ga prinaša Jezus.
Jezus je dal dvainsedemdesetim učencem dvojno nalogo − govoriti v njegovem
imenu in delovati z njegovo močjo. Torej: to svojo službo opravljati po
njegovem zgledu in skupaj z njim. Naj gredo med ljudi kot ljudje brez prevare,
polni nesebične ljubezni, miru in preprostosti. Vso svojo pozornost naj posvetijo
razglašanju Božjega kraljestva. Potujejo naj z lahkoto. S seboj naj vzamejo le
bistveno, da bodo lahko osredotočeni na oznanjevanje. Svoje delo naj opravljajo
svobodno, ne da bi pričakovali nagrado ali plačilo. Jezus želi, da so njegovi
učenci odvisni le od njega in ne od sebe ali česa drugega.

Jezus konča navodila z opozorilom: če ljudje zavrnejo Božje povabilo in
zavrnejo njegovo besedo, potem obsodijo sami sebe. Zato naj bodo učenci v
oznanjevanju svobodni. Če jih zavrnejo, naj gredo naprej in z veseljem
oznanjujejo veselo vest o Božjem kraljestvu drugje.
Jezus tudi pojasni, da je pravi vir našega veselja le Bog, edino on. Veselje ni
odvisno od uspeha ali neuspeha. Zmaga je zagotovljena v Jezusu. Toda čas te
zmage ni v naših rokah. Jezus svojim učencem zagotavlja, da ima vso moč nad
zlom. Pravzaprav je Jezus prišel na svet, da bo zrušil moč zla (Jn 12,31). Tudi
mi, Jezusovi učenci, smo dobili duhovno avtoriteto in moč za premagovanje del
teme in zla (1 Jn 2, 13-14).
Bog nam po Jezusu daje zagotovilo, da imamo v njem polnost življenja. Hoče
delati v vsakem izmed nas in po vsakem izmed nas. Smo res pripravljeni biti
njegovi sogovorniki in sodelavci, biti oznanjevalci njegove besede in Božjega
kraljestva?
Hvala ti za vse darove, dobri Oče, milostna Ljubezen.
Hvala, da me pošiljaš na pot,
kjer lahko slavim tebe in govorim o tvoji osupljivi dobroti.
Hvala, da me na pot pošiljaš z vsaj še enim, ker lahko v tem odnosu že živim
in treniram to, kar me pošiljaš oznanjati.
Hvala, da je zmaga veselje v tebi.

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
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.
Danes, 7. julija 2019, bo somaševanje na trgu pred baziliko ob 10. uri vodil
koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak.

OBVESTILA
Danes, 7. 7. 2019, je prva nedelja v mesecu, darovi v cerkvi so namenjeni za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar!
V ponedeljek, 8. julija, bo po večerni sveti maši (19.30) v srečanje molitvene
skupine v Slomškovi sobi v župnišču.
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.
Krištofovo nedeljo obhajamo 21. julija 2019, takrat
blagoslavljamo avtomobile in druga prevozna sredstva
in se Sv. Krištofu zahvaljujemo in priporočamo za
srečno vožnjo. Imamo tudi akcijo, da za vozila naših
misijonarjev darujemo 1 cent za vsak srečno prevožen
kilometer. Bog povrni za vaše darove.
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 7. 7. 2019 do 14. 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

