1. 9. 2019
1. berilo: Sir 3,17-18.20.28-29; Psalm: 68; 2. berilo: Heb 12,18-19.22-24;
Evangelij: Lk 14,1.7-14

22. NEDELJA MED LETOM
ANGELSKA NEDELJA
"Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo
povišan" − to je rdeča nit današnje Božje besede. Ko je Jezus
v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so
ga ti opazovali. Jezus, ki je prišel klicat k spreobrnjenju
grešnike (5,32; prim. 19,10), se je zdaj lotil ene najtežjih nalog: spreobrniti
nekega prvaka izmed farizejev. Ali mu bo uspelo? Ker je usmiljen, sprejme
farizejevo povabilo na obed. Paradoksno lahko rečemo, da med vsemi grešniki
Jezus najbolj ljubi farizeje, ker živijo v najtežjem in najbolj skritem grehu, tj.
grehu, ki se pod plaščem dobrega neposredno upira Bogu milosti in usmiljenja.
Današnji Jezusov pouk bo o ponižnosti.
Najprej Jezus ozdravi človeka, ki je imel vodenico. V njem naj bi farizeji
spoznali svojo ošabnost in napihnjenost, ki jo Jezus želi ozdraviti. Nato je Jezus
povabljenim povedal priliko, ko je opazoval, kako si izbirajo prve sedeže. Človek
je ustvarjen za slavo, živi iz pogleda in spoštovanja drugega. Če ne pozna
Božjega pogleda in njegove slave, ostane brez teže in obraza, žrtev častihlepnosti
in prazne slave. Kvas farizejev − vsak človek je farizej! − je gospodovanje, ki
ljubi prvo mesto. To je greh Adama, ki želi zavzeti Božje mesto. Nagnjenje k
samopotrditvi, korenini sebičnosti in vsakršnega zla, je v vsakem človeku. Vsi
smo vodenični: prilaščamo si vsakršen dar in postajamo napihnjeni. Postati
moramo majhni, da bomo mogli vstopiti skozi ozka vrata Kraljestva. To je
namreč Očetovo usmiljenje: sprejme ga lahko le ponižni, ki ga potrebuje − in
bolj ko je ponižen, več ga lahko sprejme.
V priliki Jezus uči, naj si na gostiji izberemo zadnje mesto. Zadnje je mesto
Boga: tam najdemo našega Gospoda Jezusa. Vernik, ki ga ljubi in hodi za njim,
ga bo iskal tam. Kdor išče zadnje mesto, ga želi posnemati in mu biti bolj
podoben. To držo sv. Ignacij imenuje "tretjo vrsto ponižnosti ali ljubezni" − tj.
svoboda od ošabnosti in sebičnosti. Kdor išče prva mesta, tudi če iz dobrih
razlogov, postane plen skušnjavam, ki jih je Jezus premagal na začetku svojega
poslanstva. Ošabnež ne pozna Boga: "Kako bi mogli verovati vi, ki sprejemata
slavo drug od drugega in ne iščete slave od edinega Boga?" (Jn 5,44).

Na koncu se Jezus obrne še k tistemu, ki ga je povabil. Gostom je rekel, naj
izbirajo zadnja mesta, gostitelju pa pravi, naj izbira zadnje, najmanjše. "Povabi
uboge, pohabljene, hrome, slepe ..." pravi Jezus. Blagor gostitelju, kadar vabi na
gostijo ljudi, ki mu ne morejo povrniti; povrnjeno mu bo namreč ob vstajenju
pravičnih. Ta pouk o zastonjskosti gostije zadeva središče krščanskega življenja.
Prednostna izbira ubogih mora označevati naše življenje, posebej evharistično, ki
je njegov višek in vir. Izbira in krščansko služenje ubogim nista sredstvo
gospodovanja, ali pomiritve vesti zaradi občutkov krivde. Izhajata iz spoznanja
Boga, ki je izbiral uboge in se z njimi poistovetil. V ubogih srečamo svojega
Odrešenika, ki je postal zadnji med vsemi. Ko smo z ubogimi, smo podobni
Bogu - zastonjski ljubezni, milosti in usmiljenju.
Hvala ti, moj Gospod, da me vabiš v tvoj ljubeči pogled na ljudi, odnose,
dogajanje, da tako uzrem čisto nove perspektive, mnogo boljše od česar koli si
lahko predstavljam. Hvala, da me spomniš, da sem lahko ponižen, saj me
neskončno ljubiš in me vabiš v odrešenje – tako kot prav vsakega človeka.

OBVESTILA
Do nadaljnjega so vse svete maše v cerkvi sv. Roka, ker v farni cerkvi
obnavljamo oltarno fresko (iz leta 1966) Staneta Kregarja, duhovnika in slikarja.
Danes, 1. 9. 2019, je prva nedelja v mesecu, darovi v cerkvi so namenjeni za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar!
Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 9. septembra 2019, po večerni
sveti maši v Slomškovi sobi v župnišču.
Svetišče Lurške Marije v Brestanici vabi v nedeljo, 8. septembra, k obhajanju 90letnice razglasitve za baziliko in na 50. srečanje bolnikov, invalidov in
ostarelih. Ob 14. uri bo zbiranje, molitev in priložnost za spoved. Ob 15. uri bo
maša, maziljenje in blagoslov bolnikov z Najsvetejšim, slovesnost bo vodil
msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
Organiziramo avtobusni prevoz, odhod avtobusa iz avtobusnega postajališča izpred
gimnazije ob 13.30. Prijavite se v župnišču. Cena prevoza je 5€.
Stična 2019 pod geslom »Tukaj sem, zgodi se!« vabi v soboto, 21. 9. 2019, na
vseslovensko srečanje mladih, kar vsem mladim zelo priporočamo. Srečanje ponuja
pestre programe za mlade, športne turnirje in različne delavnice. Ves čas poteka
tudi adoracija in spoved, na tržnici pa različne organizacije ponujajo dodaten
pester program. Osrednji trenutek srečanja je skupna sveta maša, ki ji sledi

praznovanje in zaključni koncert s Stična bendom. Za prevoz in druga konkretna
navodila pokličite Patricijo Kelhar na telefon 070 699 770.
VPIS K VEROUKU 2019/20
S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2019/20 začeli obiskovati prvi
razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji obiskovali prvič tudi iz
višjih razredov. Starši, prijavnico dobite v župnišču.
Veroučno leto 2019/20 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 8. septembra 2019. Zato to
nedeljo vabimo družine veroučencev k skupni sveti maši, pri kateri bomo skupaj molili za
blagoslov novega šolskega in veroučnega leta. Veroučne knjige bodo na voljo od 15.
septembra v Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič.
Celoletni veroučni prispevek za verouk je 10 EUR na veroučenca.

Objavljamo OKVIRNI URNIK verouka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

razred Patricija
razred Urška
razred Alana
razred Jana
razred Jana
razred Jana
razred Jana
razred g. Gorazd
razred g. Gorazd

nedelja ob 11.00 (SD, veroučna učilnica)
nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti)
nedelja ob 9.00 (veroučna učilnica pri župnišču)
sreda ob 16.00 ali četrtek ob 15.15 (SD, verouč. učilnica)
sreda ob 15.15 (SD, verouč. učilnica)
sreda ob 14.30 ali četrtek ob 14.30 (SD, verouč. učilnica)
sreda ob 13.45 ali četrtek ob 13.45 (SD, verouč. učilnica)
torek ob 16.00 (SD, verouč. učilnica)
torek ob 15.00 (SD, verouč. učilnica)

Katehetsko pismo
Drage veroučenke in veroučenci, starši in
vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo!
V to dogajanje smo vpeti vsi: katehetje, starši, botri in vsa župnijska skupnost.
Zavedamo se, da je dandanes težko vzgajati, vendar kot kristjani ne smemo
obupovati in tarnati. Z nami je Jezus in dani smo drug drugemu v oporo. Naš papež
Frančišek nas v enih zadnjih avgustovskih katehez spodbuja: »Posredovanje vere
smo tako zelo navajeni omejevati izključno na poučevanje moralnih resnic in verskih
praks, da pozabljamo, da vera vključuje živo, konkretno izkušnjo Boga. Če pa tega
izkustva ne udejanjamo in ne postane del našega življenja doma, od krščanske vere
ostanejo zgolj pobožnjakarstvo in obredna dejanja, ki jih opravljamo v cerkvenih
zgradbah, kar zelo malo vpliva na naše vsakdanje življenje. Danes se zelo pogosto
dogaja, da otroci in mladi, potem ko s prejemom zakramentov zaključijo uvajanje v
krščanstvo, sploh ne sodelujejo več v župniji, ne hodijo več v cerkev na bogoslužna
opravila niti za tako imenovane "zapovedane praznike": božič in veliko noč. Redki se
sprašujejo, kako bi mladi sploh lahko želeli iti v cerkev, če ne izkusijo resničnosti
Božje Besede doma in v vsakodnevnem življenju.« Vsi smo odgovorni, da besedo moraš
spremenimo v povabilo k življenju! Dobrodošli, da se skupaj trudimo!

7. obletnica

22. med letom,
angelska nedelja;
Brezjanska mati Božja –
obletnica kronanja

PONEDELJEK
Marjeta,
devica, mučenka

1. 9.
2019

2. 9.
2019

TOREK

3. 9.
2019

SREDA

4. 9.
2019

Gregor Veliki, papež,
cerkveni učitelj
Rozalija Sicilska,
devica, spokornica

ČETRTEK
Mati Terezija, redovnica, 5. 9.
redovna ustanoviteljica; 2019
1. četrtek
PETEK
Zaharija, prerok;
1. petek

6. 9.
2019

SOBOTA

Marko Križevčan,
mučenec;
1. sobota

Ob 19. uri
Ob 8. uri

za farane / za † Elko Ogorevc (obl.), vse †
Ogorevčeve, Kostevčeve in Franca Ferenčak
za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka in Joška
Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka Marka in
Toneta, stare starše Jakolič in sorodnike ter
pozabljene duše v vicah
za † Župevc Alojza (obl.) in vse sorodnike
za † Pušenjak Iveka (sošolec iz OŠ Ljutomer)

Ob 19. uri

za † Habinc Ano (nam. cv.)

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

za † Alenko Žust roj. Berglez
za † Medvedec Roka (obl.)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.

Ob 19. uri
Ob 8. uri

za † Vovčko Marijo (obl.) in Franca
za duhovne poklice

Ob 8. uri

NEDELJA

7. 9.
2019

NEDELJA
23. med letom,
8. 9.
Marijino rojstvo –
2019
mali šmaren;
začetek veroučnega leta

Ob 10.uri

9.00-10.00

sledi molitev za duhovniške in redovniške poklice
v bolniški kapeli molitev za življenje

Ob 19. uri

za † Čerin Silvota (obl.)

Ob 8. uri

za † Veble Zinko (nam. cv.)

Ob 16.uri
Ob 19. uri

v Domu upokojencev po namenu
za † Pečnik Ivana (30. dan)

sledi pobožnost 1. petka

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8. uri

za † Baraga Ivanko (nam. cv.)

Ob 19. uri

za † Tomše Slavico in vse † Tomšetove ter
Ivana Černelič /
za † Agrež Franca (11. obl.)
za farane / za † starše, brata in vse † Lašičeve ter
teto Francko Pušnik
za † starše Rozalijo in Janeza, brata Ivana, Marijo
Kodrič in Jožeta Marinčič
za † Voljčanšek Jožeta, Lazarja Mijokovič,
družino Voljčanšek in botro Roziko

Ob 8. uri
Ob 10.uri
Ob 19. uri

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim

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 1. 9. 2019 do 8. 9. 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

