11. 8. 2019
1. berilo: Mdr 18,6-9; Psalm: 33; 2. berilo: Heb 11,1-2.8-19;
Evangelij: Lk 12,32-48

LOVRENČEVA NEDELJA
Vsem faranom
čestitamo župnijski praznik v želji,
da bi se v svojem življenju zgledovali
po Svetem Lovrencu in se mu še naprej v molitvi
priporočali za živo in močno vero!

19. NEDELJA MED LETOM
Vedno moramo biti pripravljeni

12. poglavje Lukovega evangelija, iz katerega je vzet današnji odlomek, veliko
govori o pravilni uporabi zemeljskih dobrin. Prejšnjo nedeljo smo brali priliko o
nespametnem bogatašu, ki je kopičil svoje premoženje. V nadaljevanju Jezus uči,
naj ne skrbimo za jed in obleko, saj Oče ve, kaj potrebujemo. Od njega prihaja
vse: življenje in hrana, telo in obleka. Po Očetovi previdnosti njegovim otrokom
ne manjka ničesar. Tisti, ki izgovarjajo "Aba, Oče", so razbremenjeni nekoristne
teže skrbi in nemira. Gotovost daru, ki nam ga je Oče podaril v Sinu, premaga
vsakršen strah.
"Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo," pravi
Jezus. Strah je nasprotje veri. Pozablja na Božjo očetovsko skrb v vsakdanjem
življenju. Jezus imenuje učence "mala čreda". Učenci, tudi če jih je veliko, vedno
ostajajo čreda z lastnostjo majhnosti, ker se je njen pastir naredil za najmanjšega
med vsemi (9,48b). Cerkev mora vedno ostati "mala" čreda in si ne sme nikoli
prizadevati, da bi postala močna. "Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme,"
nadaljuje Jezus. Ta rešitev ne pomeni zavračati ali zaničevati dobrine kot nekaj
slabega. Predlaga pa, naj jih uporabljamo ravno nasprotno kot nespameten
bogataš, naj jih ne zbiramo in kopičimo, ampak razdeljujemo, posebej tistim, ki
imajo manj kot mi. Tako dobrine postanejo to, za kar jih je namenil Bog:

namesto posedovanja, ki med ljudi prinaša delitve in
prepire, dobrine postanejo dar, ki ljudi povezuje med seboj
in z Bogom.
"Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v
nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda."
Ko je Jezus poslal učence oznanjat evangelij, jim je
prepovedal nositi mošnje, zdaj pa pove, kakšne mošnje
morajo imeti. Te ne ostarijo. Vanje se daje le to, kar se daje drugim, se zbira le
to, kar se daruje. Kdor nabira zaklade zase, izgubi življenje in ni bogat pred
Bogom (vv. 20). Kdor pa daje, bogati pred Bogom z bogastvom njega, ki je
bogat v usmiljenju (Ef 2,49. Pravi zaklad ni to, kar imaš, temveč to, kar daš: tega
zaklada tudi smrt ne uniči. Kajti "kdor je usmiljen s siromakom, posoja
Gospodu," pravi knjiga Pregovorov (19,17).
Zemeljskih dobrin torej ne smemo kopičiti, ampak jih moramo deliti. Naslednji
odlomek, ki ga bomo brali to nedeljo, pa govori o tem, naj z dobrinami tudi
odgovorno ravnamo. Namenjen je predvsem ljudem, ki imajo v skupnostih
kakšno odgovornost pri upravljanju z dobrinami, to je predstojnikom,
ekonomom, ministrom za gospodarstvo itd. Ti naj bodo v času, ko čakajo
Gospodov prihod, kakor zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil
nad svojo služinčad. Ob pravem času ji odmeri hrano, dekel in hlapcev ne
pretepa, skrbi za vse. Ne obnaša se kot lastnik dobrin, ampak kot oskrbnik. Nič,
kar ima, ni njegovega, ampak je Božji dar. Sv. Benedikt je v Pravilu menihom
zapisal, naj samostanski oskrbnik na vse samostansko posodje in orodje ter
imetje gleda kakor na posvečene oltarne posode (31. poglavje).

OBVESTILA
Vabimo na župnijsko žegnanje v čast sv. Lovrencu, ki bo danes, 11. avgusta
2019. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00.
Ob 10. uri bo slovesna zlata maša domačega župnika g. Milana Kšele,
zlatomašni pridigar g. Marko Magdič, župnik župnije Marije Vnebovzete na
Gradu v Prekmurju na Goričkem in soupravitelj župnije Sv. Jurija Rogašovci.
Po sveti maši bo za vse vabljene in prisotne prijetno druženje ob cerkvi.
V ponedeljek, 12. avgusta, bo po večerni sveti maši (19.30) srečanje molitvene
skupine v Slomškovi sobi v župnišču.
Največji cerkveni Marijin praznik je MARIJINO VNEBOVZETJE, ki ga
obhajamo 15. avgusta.

Marijino Vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija
dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved
vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.
Marijino Vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in
mater, poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega
praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
Praznovanje Marijinega Vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v
življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot
večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski
napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino Vnebovzetje v vernikih
poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri
Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
Od 15. avgusta zvečer in do nadaljnega bodo vse svete maše v cerkvi sv.
Roka, ker bomo v farni cerkvi obnavljali oltarno fresko Staneta Kregarja,
duhovnika in slikarja.
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 (mašuje g. Vlado Leskovar, žpk Bizeljsko in
Kapele). Ves čas bo tudi priložnost za spoved.
Pred cerkvijo bodo od 8. do 13. ure postavljene stojnice z različnimi domačimi
izdelki, ob katerih se boste lahko ustavili in tudi kaj kupili. Po slovesni sveti maši
ob 10h pa boste postreženi s tradicionalnim »telerflajšem«, kar pripravljata
Društvo 1824 in Gostilna Racman.
Lepo vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!
Vabljeni k sv. mašam tudi na Rokovo nedeljo, 18. avgusta 2019. Svete
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.
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za farane / za † Bogdana Levak (obl.)
ZLATA MAŠA v zahvalo za 50 let duhovništva
za † očeta in brata Jožeta Kostevc, † Kostevčeve
in Ogorevčeve ter Franca Ferenčak
za † Barago Ivanko (nam. cv.)
za † Habinc Ano (nam. cv.)
za † Lipej Antona (nam. cv.)
na čast Roži skriv. po njenih nam. in duše v vicah
za † Jamnik Ivana-Žanija (nam. cv.)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Cerjak Martina iz Brezine (2. obl.)
za † starše, Rezko Preskar, vse sorodnike in verne
duše v vicah
za † Zlato (obl.) in Vladimirja Berglez ter Alenko
Žust
sv. Rok za † starše Ivana in Polonco Gabrič ter
vse sorodnike Mirt
sv. Rok v čast sv. Roku
sv. Rok za † Lipej Ivana (nam. cv.)
sv. Rok za † Ivana Lapuh st., Nežiko Lapuh in
Jožeta Lapuh
sv. Rok za † Todorja Mihajlovič in sorodnike ter
duše v vicah
sv. Rok za † moža Ivana in družino Kostanjšek ter
družino Šušteršič in duše v vicah /
za † starše, Ivana in Polonco Gabrič
v Domu upokojencev po namenu
sv. Rok za † Marijo in Ludvika Kocen in
sorodstvo ter za zdravje in blagoslov v družini /
za † Zlobko Ano Marijo (7. dan)
sv. Rok v zahvalo in dober namen
sv. Rok za † Slovenc Jožeta in Karolino /
za † Martina-Tineta Žnideršič
sv. Rok za farane /
za † Žust Alenko-Marijo, roj. Berglez
sv. Rok za moževo zdravje, za 2 družini Juršič
Avguština iz Jablance, 2 družini Kodrič (Brezje in
Krška vas)
sv. Rok za † Marijo Preskar, očeta Ivana, 2 brata
in sestro
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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!
Sporočamo, da zamaškov ne zbiramo več, ker jih nobena ustanova ne odkupuje.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 11. 8. 2019 do 18. 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

