moči, ljubezni in razumnosti" (2 Tim 1,7). Verovati pomeni prenehati zaupati le
vase in dopustiti, da Bog deluje.
V nadaljevanju evangelij preide od apostolove osebne vere k njegovemu
apostolskemu delu. Jezus primerja apostola služabniku, ker ta ne pripada sebi.
Njegovo služenje je najvišje uresničenje svobode ljubezni: dela ga podobnega
Jezusu, ki ves pripada Očetu in ljudem. Apostol "orje in pase", se pravi kot
sejalec oznanja evangelij in kot pastir skrbi za brate in sestre. Ko zvečer pride z
dela, se mu gospodar ne zahvaljuje. Služabnikovo delo ni predmet hvaležnosti,
saj je hkrati dolžnost in zastonjsko. Tako služabnik kot njegovo delo pripadata
gospodarju. Podobno apostol pripada Gospodu, ki mu daje svobodo, da postane
njegov sodelavec in družabnik v njegovem poslanstvu. "Ko naredite vse, kar vam
je bilo ukazano, govorite: 'Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili
dolžni narediti.'" Beseda "nekoristni" lahko zavede, ker služabnik s svojim delom
nikakor ni nekoristen. Pomen je tale: Smo preprosto služabniki, naredili smo, kar
smo bili dolžni storiti. Se pravi, ne delamo za plačilo ali kakšno drugo korist,
temveč zastonj: preprosto ker smo Gospodovi in mu pripadamo. "Orjemo in
pasemo", ker nas k temu nagiba ljubezen njega, ki je dal življenje za vse ljudi.
Apostolska služba je po naravi zastonjska: "Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte"
(Mt 10,8). Za apostola Pavla je največje plačilo to, da zastonj oznanja evangelij
(1 Kor 9,18). Apostol je deležen službe Gospodove milosti in usmiljenja do
sveta. Izvor njegovega služenja je vera, osebna izkušnja Kristusa, ki ga je
vzljubil in zanj dal samega sebe (Gal 2,20).

OBVESTILA
Danes, 6. 10. 2019, je prva nedelja v mesecu, darovi v cerkvi so namenjeni za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar!
Danes, 6.oktobra, so med nami člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za gradnjo hiše
za družino brez doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga krasijo fotografije
na temo "Narava nas uči", je 10 evrov. Vabljeni, da podprete akcijo.
V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas
vabimo k premišljevanju Rožnega venca. 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.
Od 6. do 13. oktobra 2019 bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 28. teden za
življenje pod geslom Hvala za moč upanja.

Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 7. oktobra 2019, po večerni sveti
maši v Slomškovi sobi v župnišču.
Skupina Vera in luč ima srečanje v soboto, 12.10., ob 9.00 v Slomškovem domu.
Približujejo se molitveni dnevi - vedno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. V naši
župniji sta to 2 dneva, in sicer 16. in 17. oktober. Letos sta to sreda in
četrtek. Vabimo vas, da že razmišljate, katero uro bi posamezniki lahko
sodelovali z osebno molitvijo pred Najsvetejšim. V zakristiji vas čaka
razpredelnica, da se do četrtka, 10. oktobra vanjo vpišete.
»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. Potekalo bo v duhu gesla
»Pošlji delavce na svojo žetev«, ki je vzeto iz Lukovega
evangelija (Lk 10, 2). Za ta kraj smo se odločili na prejšnjem romanju v Stični in
menimo, da je prav, da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in 60letnico 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!«
Odbor za pripravo slovensko - hrvaškega srečanja
msgr. dr. Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof, predsednik
Prosimo vas, da se za to romanje čimprej prijavite v župnišču, da bomo vedeli
organizirati prevoz.
Župnijska Karitas Brežice
 »Spoštovani darovalci, izredno smo vam hvaležni za vsa vaša podarjena
oblačila, obutev, igrače ter vse ostale potrebščine, ki jih naprej podelimo
med ljudi, ki so potrebni pomoči. Žal vas moramo obvestiti, da nekateri
prinesete neuporabne in umazane stvari, zato vas lepo prosimo, da še enkrat
preverite, če so za uporabo.
Prosimo pa tudi, da ne odlagate vreč z oblačili kar pred vrati izven uradnih
ur. Hvala za razumevanje.«
 »Za lepšo jesen« - humanitarna akcija Karitas v celjski škofiji. Pomagajmo
ljudem v stiski! Zbiramo: prehrambne artikle (sladkor, olje, moko, UVT
mleko, konzerve), ozimnico (krompir, jabolka, čebulo, vložena zelenjava),
higienske pripomočke ali druga živila po vaši izbiri.
Prosimo Vas, da vrečko (ki je na voljo v veži cerkve) s podarjenimi stvarmi
vrnete v cerkev prihodnjo nedeljo ali prinesete na Župnijsko Karitas Brežice.
Hvala, ker pomagate pomagati!
 Na voljo so tudi sveče. Priporočen dar je 1,50 EUR.

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
27. med letom,
6. 10.
ROŽNOVENSKA
Bruno, redovnik,
2019
ustanovitelj kartuzijanov
začetek tedna za življenje

PONEDELJEK
Rožnovenska
Mati Božja

Ob 10.uri

za farane /
za † iz družin Zalokar, Lapuh, Hrastovšek,
Berstovšek in vse sorodnike
za † Volčanšek Ivana (obl.), starše, brate in sestro

Ob 19. uri
Ob 8. uri

sv. Rok za † Plešej Vojka in Stopar Janeza (obl.)
za † Pavlovič Martina (nam. cv.)

7. 10.
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

TOREK
Benedikta,
devica, mučenka

8. 10.
Ob 18. uri
2019
Ob 19.uri

SREDA

9. 10.

Abraham, svetopis. očak;
2019
Sara, svetopisemska žena

ČETRTEK
Danilo (Danijel), škof
PETEK
Janez XXIII., papež

Ob 18. uri
10. 10. Ob 8. uri

2019

9.00-10.00

Ob 18. uri
Ob 8. uri
11. 10. Ob 16.uri
Ob 18. uri

2019

za † Bah Ivanko, Ferdinanda in Pinterič Ivana
za † starše, stare starše, brate, sestre, sorodnike,
dobrotnike Cerjak-Dimič in duše v vicah
za † brata Franca (obl.), Antona in starše Vogrinc
ter sorodnike Rožman
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Nežiko Lapuh (10. obl.)
za duše v vicah

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Frančiško Marijo Gerjevič (30. dan)
za † Veble Zinko (nam. cv.) /
v Domu upokojencev po namenu
za † Danijelo in Egona Kotte
za † Antonijo Preskar (7. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

SOBOTA
Maksimiljan Celjski,
mučenec

NEDELJA

Ob 8. uri

12. 10.
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

28. med letom;
Gerald, vitez;
sklep tedna za življenje

13. 10.
2019 Ob 10.uri
Ob 18. uri

za † mamo Justino, Maksimiljana in Jerneja
Vodeb
za † Ivana (obl.) in Jožeta Gerjevič, starše, sestre
in brata Šekoranja
za farane /
za † Jožeta (obl.) Jankovič in Marijo, vse †
Blažévič in Jankovič
za † Lipej Antona (nam. cv.)
sv. Rok za † Bogovič Jožeta, Terezijo in Marijo

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

Nedeljske večerne maše bodo še nekaj tednov v cerkvi svetega Roka.
Od ponedeljka, 7. oktobra 2019, bodo večerne svete maše ob 18. uri.
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 6. 10. 2019 do 13. 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 ob 9.00
Sobota zvečer

verouk
Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
srečanje Vera in luč
neokatehumenat - evharistija

