10. 11. 2019
1. berilo: 2 Mkb 7,1-2.9-14; Psalm: 17; 2. berilo: 2 Tes 2,16-3,5; Evangelij: Lk 20,27-38

32. NEDELJA MED LETOM
Bog daje večno ţivljenje
"Kako je z vstajenjem?" nosi naslov današnji evangelij. Neki saduceji,
ki so trdili, da ni vstajenja, so hoteli Jezusu dokazati, da je vera v
vstajenje neumnost. Za podkrepitev svojega prepričanja so
podali primer sedmih bratov, ki so imeli isto ţeno. Čigava bo
ţena ob vstajenju? Če ţe ne za neumno, pa vsaj za malo verjetno
ali nepomembno imajo vstajenje od mrtvih tudi mnogi naši
sodobniki, vključno s kristjani. In če ţe verjamejo v vstajenje, pa
večina ne ve, kaj bi z njim počela. To se sliši ţalostno, a je resnično.
V Izraelu se je vera v vstajenje izrecno oblikovala precej pozno. Ni bila del
filozofskega razmišljanja o nesmrtnosti duše, temveč se je razvila iz izkustva
Boţje obljube in moči. Njegova ljubezen je večna in ne izgine niti ob soočenju s
smrtjo. Bog mora premagati smrt, da tako pokaţe svojo zvestobo. To razodetje,
ki ima temelj v prvih petih Mojzesovih knjigah, se je razvijalo po prerokih in je
doseglo najvišji izraz v Knjigi modrosti (3-5) in v Drugi knjigi Makabejcev (7).
Pri Ezekielu (37,13sl.) je vera v vstajenje pomagala obupanim Izraelcem v
suţenjstvu, da so spoznali Boga: "Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem
vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha
denem v vas, da boste oţiveli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste
spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in storil."
Krščanska vera ima svoj začetek in izvor prav v Jezusovem vstajenju. Radost, ki
priteka iz njega, nam daje moč za hojo za Kristusom do kriţa, tako da smo tudi
mi deleţni vstajenja od mrtvih. To je začetek in cilj krščanskega ţivljenja. Kajti
"če Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih," piše Pavel
Korinčanom (1 Kor 15,17). "Največji greh je, da pozabljamo in ne računamo na
moč vstajenja," pravi sv. Izak Sirski. Vstajenje je v tem, da smo vedno z
Gospodom (prim. 1 Tes 4,17), ponovno zatrjuje Pavel. "Priča Jezusovega
vstajenja" - to je najlepša oznaka apostola (Apd 1,22).

Kaj je torej Jezus odgovoril saducejem? "Sinovi tega veka se ţenijo in moţijo,
tisti pa, ki so vredni, da doseţejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne
ţenili in ne moţile. Tudi umreti ne morejo več; enaki so namreč angelom in so
Boţji sinovi, saj so sinovi vstajenja." Jezus deli svet v dva veka, sedanjega in
prihodnjega. Prvi je v znamenju jemanja in umiranja. Sedem bratov je po vrsti
"vzelo" eno ţeno, a so vsi umrli, ko so ţeleli dati ţivljenje. "Jemanje" v resnici
ne daje ţivljenja, ampak nerodovitno smrt. Poročiti se in rojevati je le nemočen
protest proti smrti: več se jih rodi, več je "mrtvih". Drugi, prihodnji vek je v
znamenju darovanja in ţivljenja. Tam se več ne poročajo, ker ni več umiranja.
Rodovitnost prihaja iz "darovanja". Zakon daje ţivljenje tistemu, ki potem umre.
Vstajenje pa da tistemu, ki umre, novo ţivljenje, osvobojeno smrti in rojevanja.
"Bog pa ni Bog mrtvih, ampak ţivih," zaključi Jezus. To je ena najlepših oznak
Boga. "Bog ni naredil smrti, on se ne veseli propada ţivega", saj je "ţivljenje
ljubeči Gospod," pravi Knjiga modrosti (1,13; 11,26).
Hvala, da mi daš videti svet in dogajanje v življenju s svojimi očmi.
Tako mi kažeš, da je cilj življenja pri tebi, v vstajenju.
Hvala, da me vabiš, da to živim že zdaj,
saj je vstajenje v tem, da sem vedno s teboj.
V Katoliški Cerkvi 11. novembra praznujemo god sv.
Martina, škofa v Toursu v Franciji. Rodil se je v Panoniji
leta 315. Bil je sin rimskega tribuna. Petnajstleten se je
prijavil v cesarjevo straţo. Bil je zelo usmiljen. Posebej
znan je dogodek, ko je z reveţem delil svoje vojaško
ogrinjalo tako, da ga je razrezal na dvoje. Ponoči je sanjal
Gospoda, ki mu je rekel: »S tem plaščem me je ogrnil
Martin.« Navdušil se je za krščanstvo in se dal krstiti. Po
krstu se je leta 356 napotil na vzhod kot spremljevalec
škofa Hilarija iz Poitiersa, ki so ga obsodili na izgnanstvo.
Tam mu je uspelo spreobrniti mater. Boril se je proti
krivoverstvu arijancev. Ko se je vrnil na zahod, je skupaj s prijateljem Hilarijem
ustanovil opatijo v Ligugéju, ki je bila prva v osrednji Franciji. Leta 371 je bil
izbran za škofa v Toursu. Umrl je leta 397 med pastoralno vizitacijo. Znan je po
celem svetu. Postal je zavetnik popotnikov in vinogradnikov.

OBVESTILA
V novembru vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo molimo
Kriţev pot za naše rajne po »spominih«. Vabljeni k molitvi.

Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 11. novembra 2019, po večerni
sveti maši v Slomškovi sobi v ţupnišču.
V sredo, 13. novembra 2019, imamo duhovniki Videmske dekanije pastoralno
konferenco v Breţicah. Vabljeni k sveti maši ob 10. uri.
V nedeljo, 24. novembra 2019, bo ob 11. uri v farni cerkvi sestanek za starše
prvoobhajancev. Udeleţba je obvezna.
Fotografsko razstavo Ţivljenje breţiške ulice, iz arhiva Davorja Lipeja 5 si
lahko ogledate do marca 2020 na zelenici pred farno cerkvijo.
V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Druţine 0,70€.
Radio Ognjišče prijazno vabi na 25. Gala koncert, ki bo v nedeljo, 24. novembra
2019, ob 15. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Odhod avtobusa bo v nedeljo, 24. novembra, ob 12.30 izpred gimnazije. Pobirali
bomo še na dogovorjenih krajih.
Vabilo na Miklavţevanje! Starši, stari starši, tete in strici, botre in botri, vabimo
vas, da tudi letos pripravimo prijeten Miklavţev večer v naši ţupnijski cerkvi, ki bo
v četrtek, 5. decembra 2019, ob 17. uri. Nadaljnje natančne informacije sledijo v
naslednjem tednu.

VEROUČENCI O MOLITVENIH DNEVIH (16. in 17. 10. 2019)
»Skupaj smo šli v cerkev. Tam mi je bilo zelo lepo, saj smo molili skupaj in
poslušali ostale. Lepo mi je bilo, ker je bila tišina. Takrat se lahko dobro umiriš
in natančno razmišljaš.«
»Ko smo prišli v cerkev, smo se pokriţali z blagoslovljeno vodo.
Pred oltarjem smo pokleknili in se pokriţali. Sedli smo v sprednje
klopi in zmolili desetko roţnega venca.«
»Meni je bilo v sredo zelo lepo. Dvakrat sem bil v cerkvi in tudi k spovedi
sem šel.«
»V četrtek mi je bilo všeč, ker smo še več, ne samo v nedeljo, ampak tudi med
tednom častili Boga in molili. Zanimivo mi je bilo, ker nam je pripovedoval pater
Primoţ. Jaz verjamem v Jezusove besede in zato verjamem, da je hostija
Jezusovo telo. Všeč mi je bilo, ker je pater Primoţ prišel v Breţice iz Celja.«

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
32. med letom;
Leon Veliki, papeţ,
cerkveni učitelj

PONEDELJEK
Martin (Davorin)
iz Toursa, škof

10. 11.
2019 Ob 10.uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

11. 11.
2019 Ob 18. uri

TOREK

ČETRTEK
Lovrenc Irski,
škof

PETEK

Albert Veliki, škof,
cerkveni učitelj

2019

NEDELJA
33. med letom;
Elizabeta Ogrska,
redovnica;
začetek tedna zaporov

za † Franca Lepšina (30. obl.)
za † Švajger Ivana-Janeza (nam. cv.)
za † Pečnik Ivana (nam. cv.)
v bolniški kapeli po namenu
za † Veble Zinko

Ob 18. uri
Ob 8. uri

za † Vrtačnik Milko (7. dan)
za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.)

14. 11. 9.00-10.00
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

15. 11. Ob 16.uri
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

16. 11.
Marjeta Škotska, kraljica 2019
Ob 18. uri
SOBOTA

za † Habinc Alojza, Ano, brate, sestre in stare
starše
za † Pavlovič Martina

Ob 8. uri

12. 11. Ob 18. uri
Jozafat Kunčevič, škof,
2019 Ob 19.uri
mučenec
Ob 10. uri
SREDA
13. 11.
Stanislav Kostka,
redovnik

za farane /
za † Martina, starše in svaka Janka Predanič,
nečakinjo Tatjano, vse † Predaničeve in
pozabljene duše v vicah
za † starše Pavlovič, brate in sestro

Ob 8. uri

17. 11.
Ob 10.uri
2019
Ob 18. uri

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † druţine Bah, Račič, Močnik, Havelka in
Levak
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
v Domu upokojencev po namenu
za † Pevec Mateja (obl.)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Lipej Ivana (nam. cv.)

za † Sumrek Joţeta
za farane /
za † Franca, Marijo, Antona Zorko in Karolino
Pirc
za † Vladota in Tončko Malus ter sorodnike
za † Prah Joţeta (obl.), Branka Prah (obl.) in
Angelo Prah
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Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, Krţičnikova 2,
Breţice.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih ţupnij, ki sodijo v
območje Splošne bolnišnice Breţice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 10. 11. 2019 do 17. 11. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

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

