13. 10. 2019
1. berilo: 2 Kr 5,14-17; Psalm: 98; 2. berilo: 2Tim 2,8-13; Evangelij: Lk 17,11-19

28. NEDELJA MED LETOM
Vadim hvaležnost
V evangeliju Jezus ozdravi deset gobavih mož. Gobavce, tavajoča
trupla, nečiste in izvržene, veže le eno pravilo: da se držijo daleč
proč od človeške skupnosti. Koliko njim podobnih je v današnji
družbi! Koliko nezaželenih, potisnjenih na obrobje, osamljenih,
neljubljenih. In ker niso ljubljeni, so tudi v svojih očeh ničvredni.
Pravzaprav je takšen v neki meri vsakdo od nas. Deset gobavcev
predstavlja vse človeštvo. Vsi smo grešili in postali plen smrti. Samo Bog nas
more ozdraviti.
Gobavci so od daleč z močnim glasom klicali: "Jezus, Učenik, usmili se nas!" So
prvi, ki Boga kličejo po imenu. Poleg njih bo samo še slepi Bartimaj in razbojnik
na križu izgovoril Jezusovo ime. Ti poznajo Boga. Klicati nekoga po imenu
pomeni imeti z njim prijateljski odnos. Naša gobavost, slepota in priznana
hudobnost nam dajejo pravico, da smo prijatelji Boga. Njegovo ime je Jezus −
Bog rešuje. K njemu se z zaupanjem dviga naš klic: "Usmili se nas!" "Pojdite in
pokažite se duhovnikom!" odgovori Jezus gobavcem. Ti niso ozdravljeni takoj,
temveč dobijo ukaz, naj se napotijo v Jeruzalem. Pot v Jeruzalem jim je bila kot
gobavcem strogo prepovedana. Mi vsi smo gobavci, poklicani v hojo za
Gospodom, čeprav za to nesposobni. Oče nam je dejal, naj poslušamo njegovega
Sina, ki nas kliče, da gremo po njegovi poti. Toda kako, če pa nam je pot zaradi
gobavosti in grešnosti nemogoča? Ni važno. Očiščuje nas poslušnost njegovi
besedi. Gobavci so bili očiščeni med potjo. Nismo najprej pravični in nato gremo
za Gospodom. Ne. Odrešenje ni pogoj, temveč posledica te hoje.
Ko je eden izmed njih videl, da je ozdravljen, se je vrnil. Odrešenje je prišlo za
vseh deset, a postalo učinkovito samo v srečanju z Odrešenikom. Eden je "videl"
odrešenje, se "vrnil" k Odrešeniku, "slavil" Boga, "padel na obraz" k Jezusovim
nogam in "se zahvaljeval" (imel evharistijo). "Mar ni bilo deset očiščenih? Kje
pa je onih devet?" Kdor se zahvaljuje, se zaveda, da Bog ljubi vse ljudi, da jih je
očistil s krvjo nove zaveze, prelite za vse. Nihče naj ne ima za nečisto, kar je Bog
očistil (Apd 10,15), in to za takšno ceno (1 Kor 6,20)! Kje je onih devet? Edini

vernik mora skrbeti za ostalih devet. Iz zahvaljevanja se rojeva poslanstvo, da bi
se vsi vrnili, slavili Boga in praznovali. Kdor odgovarja: "Sem mar jaz varuh
svojega brata?" je podoben Kajnu, je že ubil svojega brata. Ali starejšemu sinu,
ki se ne veseli vrnitve svojega brata.
Odrešenje, ki se ga nihče ne more polastiti, je darovano vsem. Toda le eden
veruje in se sreča z Odrešenikom. Ta je odgovoren za ostale, da bi se tudi oni
vrnili in slavili Boga. Slaviti Boga, to je cilj in smisel našega življenja. Za to smo
ustvarjeni. Odrešenje namreč ni v ozdravljenju od gob, temveč v srečanju njega,
ki nas je ozdravil. Žeje ne poteši kozarec vode, treba je priti do izvira. Vzporedno
z darom mora iti naša hvaležnost Darovalcu. Samo odnos z njim nas rešuje.
Njegovi darovi so le sredstva, ki nas privedejo v odnos z njim.

V sredo, 16., in v četrtek, 17. oktobra, sta v naši župniji molitvena dneva. Poleg
rednih svetih maš bo oba dneva izpostavljeno Najsvetejše, zato vas vabimo, da
prihajate k uram molitve po razporedu, kakor je spodaj objavljeno. Če kdo lahko
pride, čeprav ni napisan, naj se pridruži katerikoli molitveni uri. V času molitveni ur
bo pater na voljo za sveto spoved.

1. dan – sreda, 16. oktober 2019

Ob 8. uri sveta maša s pridigo
Od 9. do 10. ure
Od 10. do 11. ure
Od 11. do 12. ure
Od 12. do 13. ure
Od 13. do 14. ure
Od 14. do 15. ure
Ob 15. uri molitev križevega pota
Od 16. do 17. ure
Od 17. ure do 17.30 rožni venec
Ob 17.30 pete litanije Matere Božje
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov

Vabljeni vsi.
Mira in Lojze Zver, Irena Rupert
Angelca Ivančič, Ivana Vogrinc
Marija Plazar, Marija in Miha Tomše
Metka Berglez, Zinka Pavlovič
Anica Zorko, Milka Sušin, Černoš Gita
Rezka Ferenčak, Slavka Gabrič
Vabljeni vsi.
Župnijska Karitas
Člani biblične skupine
Vabljeni vsi.
Vodi pater Primož Kovač, OFM.Cap.,
Celje – sv. Cecilija

2. dan – četrtek, 17. oktober 2019

Ob 8. uri sveta maša z nagovorom
Od 9. do 10. ure
Od 10. do 11. ure
Od 11. do 12. ure
Od 12. do 13. ure
Od 13. do 14. ure
Od 14. do 15. ure
Od 15. uri molitev križevega pota
Od 16. do 17. ure
Od 17. ure do 17.30 rožni venec
Ob 17.30 pete litanije Srca Jezusovega
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov

Vabljeni vsi.
Marija Plazar, Zinka Pavlovič
Ivana Vogrinc, Angelca Ivančič
Marija in Miha Tomše
Anica Zorko, Irena Rupert, Černoš Gita
Rezka Ferenčak, Milka Benič
Milka Sušin, Slavka Gabrič
Vabljeni vsi.
Člani molitvene skupine
Člani ŽPS in cerkveni ključarji
Vabljeni vsi.
Vodi pater Primož Kovač, OFM.Cap.,
Celje – sv. Cecilija

V mesecu oktobru priporočamo molitev Rožnega venca doma po družinah, vsaj
eno desetko, Rožni venec lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v
cerkvi vsak dan pred sveto mašo.
Na 7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo v soboto, 19.
oktobra 2019 ob 10. uri v Krašiću, rojstnem kraju bl.
kardinala Alojzija Stepinca se prijavite najpozneje do
četrtka, 17. oktobra 2019, v župnišču, da bomo vedeli
organizirati prevoz.
Društvo 1824 obvešča, da bo v sklopu dogodkov Brežiški oktober 2019, v torek, 29.
oktobra 2019, ob 19. uri v počastitev občinskega praznika ulična fotografska
razstava “Življenje brežiške ulice” iz arhiva Davorja Lipeja 5 v Slomškovem
domu. Na odprtju bo predstavljen tudi izbor iz bogatega AV gradiva Davorja Lipeja,
povezan z razstavo – s pogledom na življenje osrednje brežiške ulice – Cesta prvih
borcev od leta 1991. Lepo vabljeni. Vstop prost.
Radio Ognjišče prijazno vabi na 25. Gala koncert, ki bo v nedeljo, 24. novembra
2019, ob 15. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Letos je za Radio Ognjišče
jubilejno leto. Skupaj z njimi se veselimo srebrnega jubileja, zato bo koncert prav
gotovo še posebno slovesen in obogaten z raznovrstno glasbo in lepo besedo. Med
nastopajočimi bodo: Orkester Cantabile, Gala zbor Kvartopirci, Slovenski oktet,
Nuška Drašček, Klemen Torkar, Alenka Godec, Jože Vidic, Nuša Derenda, Gregor
Ravnik, Mojca Bitenc Križaj, Jure Sešek, Urša Sešek, Marjan Bunič, … Pridružimo
se skupnemu praznovanju. Lepo bo!
Prijavite se čimprej, najpozneje do 1. novembra, na tel.: 031 438-970 (Milka). Cena
vstopnice 20€, prevoza 8 €. Odhod avtobusa bo v nedeljo, 24. novembra, ob 12.30
izpred gimnazije. Pobirali bomo še na dogovorjenih krajih.
Sprejemamo za spomine.
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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 13. 10. 2019 do 20. 10. 2019
Torek, sreda, četrtek, nedelja
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

verouk
Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
neokatehumenat - evharistija

