17. 11. 2019
1. berilo: Mal 3,19-20a; Psalm: 98; 2. berilo: 2 Tes 3,7-12; Evangelij: Lk 21,5-19

33. NEDELJA MED LETOM
Stanovitno čakajmo Kristusov prihod
Odlomek današnjega evangelija je vzet iz Lukove velike apokalipse,
ki govori o usodi sveta in naše zgodovine, ki se bo zaključila s
koncem sveta. Apokalipsa ne pomeni nesreče in uničenja, temveč je
razodetje nečesa neznanega. Jezusove besede ne razodevajo nečesa
skritega in okultnega, ampak globok pomen naše resničnosti:
odkrivajo nam zaveso, ki so nam jo pred oči postavili naši strahovi in
napake. Seveda je apokaliptični jezik barvit, nam teţko razumljiv. Čeprav se tudi
dandanes pojavlja dosti apokaliptičnih jezdecev vseh vrst, se nekako bolj
spoznamo na kompjuterje kot na govorico apokalipse.
Jezus najprej napove uničenje templja, to pa v učencih prebudi vprašanje:
"Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?" Toda
Jezus noče potešiti človeške radovednosti glede konca sveta, temveč ţeli
pokazati na cilj in smisel tega našega sedanjega ţivljenja. Mi ne potujemo h
koncu, ampak k cilju. Jezus nas je prišel naučit, da ima svet svoj izvor in smisel v
Očetu, sedanje ţivljenje pa naj bi uravnali v tej luči, edini, ki daje ţivljenju
pomen. Jezus ţeli tudi odvzeti tiste skrbi in alarme, ki uspevajo vsepovsod in
povzročajo le škodo. Človek se pušča voditi strahu pred smrtjo. Toda ta zmaguje
prav s pomočjo naše ţelje, da bi se rešili za vsako ceno, iz česar izvira vsakršni
egoizem in zlo. Jezus pa ponuja ţivljenje, ki ga vodi zaupanje v Očeta, v drţi
daru in ljubezni, ki je ţe premagala smrt. Učenci so mislili, da bo uničenje
templja pomenilo začetek konca sveta. Toda Jezus svari pred pričakovanji
skorajšnjega konca. Uničenje templja, vojne, potresi, kuţne bolezni, lakota,
grozote, preganjanja in podobno, so vse stvari, ki se bodo zgodile "prej", se pravi
da so normalna vsebina našega bivanja pred koncem. Pomenijo novo stran v
zgodovini odrešenja, ki je zdaj odprta vsem. Resnično znamenje, da je Kraljestvo
blizu in da se bo človeška zgodovina dovršila, pa je "pričevanje" učencev, ki
sledijo Gospodu in oznanjajo Gospoda temu svetu ter ga delajo za prostor
odrešenja. "Preganjali vas bodo," pravi Jezus, "vam pa bo to dalo priloţnost za
pričevanje... Vsi vas bodo sovraţili zaradi mojega imena, toda niti las z vaše
glave ne bo propadel." To je ţivljenje učencev v svetu. Smo osovraţeni, ker
nismo od sveta, in vemo, da kdor ljubi svet, sovraţi Boga (Jak 4,4). Sovraštvo

proti vernikom sme biti "le" zaradi Jezusovega imena, ne iz drugih razlogov, kot
npr. kadar smo v boju za moč in oblast. A sovraštva in preganjanja se nam ni
treba bati. Kdor nam dela zlo, nas ne loči od Gospoda, ampak še bolj zdruţi z
njim.
"S svojo stanovitnostjo si boste pridobili ţivljenje," sklene Jezus današnji
odlomek. Potrpeţljivost je značilnost Jezusa, ki si kot usmiljeni Samarijan naloţi
naše zlo. Stanovitnost pridruţuje učenca skrivnosti smrti in vstajenja: kdor izgubi
ţivljenje, ga reši (Lk 9,24). Stanovitnost je torej drţa, ki naj jo gojimo v tem
apokaliptičnem času, polnem raznovrstnih kriz, osebnih in vse človeških.

»Kaj je zate svoboda & si ti svoboden?«
»V tednu od 17. do 23. novembra 2019 obhajamo teden zaporov.
Vsako leto se obhaja v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih
Cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da se kristjani v večji meri
zavedajo potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor: zaprtih oseb in njihovih
druţin, ţrtev kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki
skrbijo za zapornike.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Kaj je zate svoboda & si ti
svoboden?«. Boţja volja in namen za vse ljudi je osvoboditev – osvoboditev,
da bi bili takšni ljudje, kot nas je ustvaril. V zaporu so mnogi ljudje, ki jim je
pogosto teţko verovati, da ima Bog sploh kakšen interes za njih in njihova
ţivljenja. Teţko sprejemajo idejo, da so ustvarjeni po Boţji podobi in ne
zmorejo upati v prihodnost z Bogom, brez kriminala, aretacij in zapora. Tudi
vsi tisti, katerih ţivljenja so prepletena s kaznivimi dejanji in njihovimi učinki,
ali tisti, ki jih delo pripelje v stik z destruktivnostjo kaznivih dejanj, pogosto le
steţka vidijo novo prihodnost, ki jim je obljubljena s Kristusovo svobodo. S
skupno molitvijo za vse, ki pridejo na kakršen koli način v stik s
kazenskopravnim sistemom, se vključujemo v delovanje Boţje zaveze
odrešenja – da bi vsaka oseba, Bogu dragocena, lahko odkrila, kaj zares
predstavljata odrešenje in svoboda.
Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveţe v molitvi in skrbi za
vse brate in sestre, ki v sebi doţivljajo zapor in teţo ţivljenja v različnih
dimenzijah.«
Robert Friškovec, zaporniški vikar

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 biblične skupine bo v ponedeljek, 18. novembra 2019, po večerni sveti
maši v Slomškovi sobi v ţupnišču.
Ob prazniku in godu Sv. Cecilije (22. november), ki je zavetnica cerkvenega petja
in glasbe, čestitamo vsem cerkvenim pevkam in pevcem, organistom, organistkam in
pevovodjem in vam ţelimo, da bi še naprej z ljubeznijo in lepim petjem ter glasbo
bogatili naše bogosluţje.
Župnijska cerkev sv. Cecilije v Celju je edina v Sloveniji, ki ima sv. Cecilijo za
svojo zavetnico.
V nedeljo, 24. novembra 2019, bo ob 11. uri v farni cerkvi sestanek za starše
prvoobhajancev. Udeleţba je obvezna.
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.

Društvo 1824 vabi vse otroke, da se udeleţijo adventne delavnice. V soboto,
30. 11. 2019, od 9. do 12. ure, bodo v prostorih Slomškovega doma v Breţicah
potekale delavnice, na katerih se bodo izdelovali okraski za jelko, voščilnice in
adventni venčki. Izdelavo adventnih venčkov vodijo sodelavke Karitas.
Prosimo, da za izdelavo adventih venčkov s seboj prinesete 4 (štiri) svečke in
zelenje: pušpan, cipreso in bršljan. Vse izdelke bodo lahko otroci nato odnesli v
svoje domove.
Upamo, da se boste delavnic udeleţili v čim večjem številu.
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. Naj se v neţne otroške duše vtisne prijeten
spomin na ta večer in ne le glasna zabava komercialnih, nakupovalnih centrov.
Prijavite otroke v ţupnijski pisarni ali Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič in
prispevajte 7 € za Miklavţevo vrečo presenečenj. Prosimo vas, da zaradi laţje
organizacije otroke prijavite čim prej, najkasneje pa do nedelje, 1. decembra 2019.
Ob plačilu omenjenega zneska prejmete kontrolni listek.

Drage dame vseh generacij, vabimo vas na predpraznični Ţenski klepet ob
kavi, ki se bo odvijal v soboto, 7. 12. 2019, ob 9. uri v dvorani Mestne hiše v
Breţicah. Naša gostja bo Mojca Giacomelli, mamica petih otrok, po izobrazbi
farmacevtka, sicer pa vodja Zavoda Ţivi na polno, ki izvaja različne programe,
preko katerih ţenske odkrivajo svojo pravo identiteto in polnost ţivljenja.
Rezervirajte si termin, več informacij pa bomo objavili naknadno. Dogodek se bo
odvijal pod okriljem Društva 1824.
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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
za † Baraga Ivanko (nam. cv.)
za † Novak Ano (obl.), Karla in sorodnike
Gerjevič, Ivana Ţerjav ter teto Rezko Novak
za † starše, stare starše, brate, sestre, sorodnike,
dobrotnike Cerjak-Dimič in Emo Cerjak
za † Ogorevc Roberta (7. dan)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Ivanšek Andrejko, roj. Krţan (nam. cv.)
za † Avšič Poldeta (obl.) in druţino Avšič-Zorko

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Ivana, Polonco Gabrič ter vse sorodnike
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
v Domu upokojencev po namenu
za † Gašperin Seršen Tatjano (obl.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Pečnik Ivana (nam. cv.)
za † Terezijo Šetinc (obl.), Ivana, sina Janka,
sestre Marico, Anico, Slavko in Zinko /
za † Ogorevc Joţefo (7. dan)
za farane /
za † starše Vretič, Cecilijo, Ivana in Veroniko,
starše Omerzu, Miciko in Joţeta Koprivnjak,
Maksa Zorko in Marijo Pečar
za † Ţnideršič Antona
za † Lipej Antona (nam. cv.)
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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!

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Druţine 0,70€.

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 17. 11. 2019 do 24. 11. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Četrtek ob 18.30
Sobota zvečer

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

