15. 12. 2019
1. berilo: Iz 35,1-6a.10; Psalm: 146; 2. berilo: Jak 5,7-10; Evangelij: Mt 11,2-11

3. ADVENTNA NEDELJA
Vidimo stvari, kot so
Janez Krstnik v zaporu posluša novice o Jezusu. Tudi mi vsak
dan, ko smo v svojih »zaporih« samote in oddaljenosti od Boga
ali v trpljenju, slišimo »neke zanimive novice«, kar prihaja k
nam iz različnih virov, in se počutimo v teţavah. Pogosto je
teţko razlikovati med dobrimi novicami evangelija in toliko
drugimi zadevami, ki se dogajajo v našem vsakdanjem ţivljenju
in tudi v Cerkvi! In vendar: kakor je Janez Krstnik teţko prepoznal, kaj v resnici
»dela Kristus«, tako tudi mi.
Jezus se je razodeval kot Mesija postopoma, vendar običajno tako, da je kršil
judovske nekatere »ideale« in običajne razlage Svetega pisma. Za mnoge ni
»pravično ravnal«. Ni kakor sito ločeval dobro od slabega. Govoril je o
spreobrnjenju, a bil je do grešnikov usmiljen. Bil je »krotek in poniţen po srcu"
(Mt 11,29), odprt do vseh. Zaradi vsega tega je razumljivo, da je bil Janez
Krstnik, ko je v zaporu slišal o Jezusovih delih, v krizi, saj Jezus ni ustrezal
Mesiji, ki ga je on pričakoval.
Kdo od nas si še ni, ko smo se soočili z različnimi krivicami in slabostmi tako v
lastnem ţivljenju kot tudi v Cerkvi, poskušal oblikovati natančnejše predstave o
Njem, v katerega verujemo, in o njegovem načinu delovanja? Kdo od nas se ni
trudil videti in pravilno razlagati znamenj dejavno Gospodove navzočnosti v
lastni zgodbi ţivljenja? Zelo teţko je sprejeti Boga, ki je »drugačen« od naših
predstav o njem. Zato ne smemo kritizirati Janeza Krstnika, ker je dvomil v
Jezusa, saj smo tudi sami podvrţeni skušnjavi, da bi ţeleli, da bi imel Bog naše
občutke in teţnje, podobne našim in da bi bil celo maščevalen pri prizadevanju
za »pravičnost«. Pogosto bi radi imeli Boga, ki bi bil ustvarjen po naši podobi in
podobnosti, toda njegove misli niso naše misli, njegove poti niso naše poti ... (Iz
55, 8).
Kristus poniţno sprejme vprašanja Janeza Krstnika in mu odgovori na način, ki
razodeva njegov način razumevanja oznanjevanja: »Pojdite in sporočite Janezu,

kar slišite in vidite …« Četrti evangelist govori o isti metodi na začetku svojega
prvega pisma (1 Jn 1,1-3) To je misijonarska metoda, ki jo je uporabljala zgodnja
Cerkev: metoda utelešene Besede. Resnično in učinkovito oznanjevanje mora
potekati preko preprostega in skromnega sporočanja osebnih izkušenj: besede
brez fanfar o ţivljenju, ki ga omogoča vera.
Jezus je Janeza Krstnika posredno povabil, naj sliši in vidi, kaj on uči in dela.
Tako se lahko spomni in prizna, da je to, kar Jezus govori in počne, ustreza
velikim mesijanskim prerokbam, tako bogato navzoče v Stari zavezi. Brez tega
principa »verskega spomina« se vera ne more nikoli »utelesiti«, predvsem pa ne
bo nikoli preţivela udarcev in škandalov, ki jih s seboj prinaša ţivljenje. Boţja
dela v preteklosti so znamenja njegove zvestobe danim obljubam in zagotovilo
resničnosti njegove zaveze. Obljuba, da se bomo vsak dan spominjali »velikih
stvari«, ki jih je Bog delal za nas in v nas (Lk 1,49), ne pomeni, da sterilno
ponavljamo, niti nostalgije, ampak da postopoma omogočimo semenu dejavne
Boţje milosti, da pride v naše globine. Tam bo lahko začelo počasi rasti in
obroditi sadove. Tudi evharistija je spomin: to je »spomin Gospodove pashe«,
ţiv in dejanski spomin na odrešenje, ki je omogočeno vsakemu med nami.
Molitev za imenovanje novega škofa
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji
pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj,
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju
in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Očenaš. Zdrava Marija.

OBVESTILA
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 16. decembra 2019, po večerni sveti
maši (18.30) v Slomškovi sobi v ţupnišču.
Lepo vabimo k boţični devetdnevnici, ki se bo pričela jutri, v ponedeljek, 16.
decembra, pri večerni sveti maši ob 18.00.
Spoved za Boţič pri kapucinih v Krškem poteka od četrtka, 19. decembra do
torka, 24. decembra 2019, in sicer vsak delavnik od 7.00 do 8.00, ko je sveta maša in
po maši do 11.00 ter od 15.00 do 19.00.

Spovedovanje v Domu upokojencev Breţice bo v torek, 17. 12. 2019, ob 10.00.
Društvo 1824 obhaja 8. obletnico, kar pomeni, da smo ga ustanovili 19. decembra
2011. Cilj društva je zdruţevanje in enotno delovanje različnih skupin, ki v zadnjih
letih uspešno delujejo in prispevajo h kakovosti preţivljanja prostega časa ter
aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in znanj. Društvo 1824 je poimenovano z
letnico 1824, ko je bl. A. M. Slomšek prejel zakrament svetega mašniškega
posvečenja in v Olimju imel novo sveto mašo.
Spoved za Boţič bo v farni cerkvi v soboto, 21. decembra, od 17.30 in v nedeljo, 22.
decembra, pri vseh svetih mašah (8.00, 10.00 in 18.00). Spovedoval bo g. Franc
Rataj, CM, vizitator lazaristov.
Luč miru iz Betlehema bodo naši skavti prinesli na 4. adventno nedeljo, 22.
decembra 2019, in jo delili po vsaki sveti maši. S seboj lahko prinesete iz preteklih
let posodo za svečo. Pri skavtih boste pa dobili svečni vloţek in plamen. Za sveče in
vloţke bodo zbirali prostovoljne prispevke, vrednost sveče pa je ocenjena na 2 €.
Del zbranega denarja bo namenjen povračilu stroškov, preostanek pa bo namenjen
letošnjemu dobrodelnemu namenu. S pomočjo zbranih sredstev iz vseslovenske
akcije bodo podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v Sloveniji
(društvo Ţarek, program Naj mladih ne vzgaja ulica), v Evropi (podpora našim
misijonarjem v Albaniji) in v svetu (podpora misijonarkam, sestram salezijankam v
Braziliji za celovito obnovo kuhinje v ustanovi OSAF).
Letošnje geslo je Ne boj se goreti! Poslanica govori o našem poslanstvu širjenja
svetlobe in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, ne glede na strah, ki je
prisoten v nas. Svetlobo (Luči miru iz Betlehema) potrebujemo, da lahko vidimo
stvari in ljudi v pravi, polni podobi – brez nje lahko spoznavamo le delno, na pol.
Na podoben način v odnosih deluje ljubezen: daje tisto svetlobo, ki je potrebna,
da v bliţnjem ne vidimo več nasprotnika, temveč prepoznamo brata oziroma
sestro.

Mešani pevski zbor KUD Breţice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin
Kriţanič, vabi v nedeljo, 22. decembra 2019, na predpraznični koncert, ki bo
ob 18.45 v farni cerkvi sv. Lovrenca.
V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Druţine 0,70€.
Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki, dvignite jih. Na voljo je tudi samo
Mohorjev koledar.
Vabimo k obnovitvi naročnine za Druţino, celoletna naročnina za 2020 je
112,42 € in Ognjišče, celoletna naročnina 33,50 €.
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za farane / za vse † iz druţin Ogorevc, Ferenčak,
Kostevc in v dober namen
za † Marijo Kocen (obl.), vse sorodnike in
rodbine Kocen, Zidanič, Fras, Horvat, Ferenčak,
Škofca, Levak, Milavec, Ajster, Verbovšek in
Kolić
za † Antona Travnikar, Marijo in Petra
Berstovšek (obl.), očeta Antona in vse sorodnike
v čast Mariji Svetogorski za uslišano prošnjo
za † Godler Elizabeto (7. dan)
za † Veble Zinko (nam. cv.)
za † Janeza Cizel, Joţeta Šerbec in Joţefo (obl.)
za † Kovačič Martina (obl.), Ivanko in Kristino
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Novak Stanislava (30. dan)
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Lipej Antona (nam. cv.)
za zdravje naših duhovnikov
v Domu upokojencev po namenu
za † Bratanič Franca (30. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za zdravje in razumevanje v druţinah
za † druţini Vučajnk in Vršič ter za preljubo
zdravje in blagoslovljeni mir
za farane / za † starše Vretič Ivana, Cecilijo in
Veroniko, starše Omerzu, Miciko in Joţeta
Koprivnjak, Maksa in Ano Zorko
za † Slavka Cerarja (roj. dan)
za † Faniko in Rozi Derţič, Mileno Vučajnk, roj.
Derţič ter ostalo sorodstvo

Izdal: Ţupnijski urad Breţice; odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice
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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 15. 12. 2019 do 22. 12. 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

Adventne spodbude (3)
Dejansko bistvena vsebina desetih
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plošča) in ljubezni do bliţnjega,
pravičnosti do posameznika in do občestva (druga plošča).
Tretja Boţja zapoved nas opominja: »Spominjaj se sobotnega dne
in ga posvečuj!« (2Mz 20,9) Bog je Izraelu zaupal soboto, da bi jo
ohranjal kot neprelomljivo znamenje zaveze (2Mz 31,17) to je
sobotni dan. Gospodov dan pa je Dan vstajenja, novo stvarjenje.
»Jezus je vstal od mrtvih prvi dan v tednu.« (Mt 28,1; Mr 16,2; Jn
20,1). Ta dan pomeni novo stvarjenje, ki se je začelo s
Kristusovim vstajenjem. To je za nas kristjane postal prvi izmed
vseh dni, Gospodov dan, nedelja, ki je prvenstveno namenjena
češčenju Gospoda. Človek je poklican, da si vzame čas za odnos
s svojim Bogom, svojim Stvarnikom. Poklicani smo k počitku, da
si vzamemo čas za sebe in svoje najbliţje. Poleg nedelj naj se
udeleţimo svete maše tudi ob zapovedanih praznikih.

Zdi se, da so se ta dejstva nekako izgubila iz zavesti. Ne
razmišljamo več o nedeljski sveti maši, kot o priloţnosti češčenja
Boga, ampak je to tradicija, ki tako več ni nujna in ni v modi.
Toda v obilici dolţnosti in vsakdanjih opravkov vest postaja
neobčutljiva. To pomeni, da kmalu začnemo tolerirati zla dejanja,
besede, misli oz. se nanje privadimo in postajamo neobčutljivi
zanje. »Saj vsi tako delajo«, je naš odgovor in opravičilo.
Postajamo nekritični do sebe in zla okoli nas in v nas.
A Bog v svojih otrocih išče prebujene duše, ki jih njegova
navzočnost navdaja z radostnim vznemirjenjem! Ustvaril nas je,
da ga na veke slavimo z ţivljenjem v njegovi bliţini in se na veke
veselimo. In to lahko začutimo pri vsaki daritvi svete maše, kjer se
na oltarju dogaja čudeţ. To ni le spomin zadnje večerje, to je
dejstvo, da se nam Bog daje v podobi kruha in vina. In mi se
večinoma s svojo brezbriţnostjo oropamo
milosti, ki so nam dane. In ob zaključku
prejmemo blagoslov Boga, da lahko z Njim
nadaljujemo ţivljenje. Kako resno se tega
zavedamo? In kaj če je ta blagoslov naš zadnji
pred odhodom v večnost?
Miren adventni čas
vam ţelimo člani ŢPS in ţupnik Milan Kšela

