8. 12. 2019
1. berilo: 1 Mz 3,9-15.20; Psalm: 98; 2. berilo: Ef 1,3-6.11-12; Evangelij: Lk 1,26-38

BREZMADEŢNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik
brezmadeţnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po
naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v
zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Boţja Mati, pa je
bila po nauku Cerkve obvarovana madeţa izvirnega greha in je bila
vse od spočetja deleţna posvečujoče milosti. To tudi izraţa besedna
zveza brezmadežno spočetje.

2. ADVENTNA NEDELJA
Moj »da« pomeni milosti za mnoge
Angel Gabrijel je pozdravil Marijo kot »milosti polna«. Katoličani verujemo, da
je Bog obdaril Marijo s posebno milostjo brezmadeţnega spočetja, da je tako
potem lahko prevzela vzvišeno poslanstvo matere Boţjega Sina, Odrešenika.
Brez Boţje milosti ne bi mogla prevzeti te pomembne naloge. Marsikateri
zgodnji cerkveni očetje vidijo prav v Marijini poslušnosti Boţjo milost. »Ker je
bila poslušna, je postala vzrok odrešitve zase in za celoten človeški rod ... Vozel
Evine neposlušnosti se je odvezal z Marijino poslušnostjo, pokorščino: tisto, kar
je devica Eva zavezala s svojo nevero, je Marija razvezala s svojo vero.« (sv.
Irenej Lionski)
Kaj je torej tisto ključno, kar lahko v našem osebnem ţivljenju odklene moč in
milost Boţjega kraljestva? Zagotovo vera in poslušnost! Ko Adam in Eva nista
poslušala Boga, sta takoj doţivela posledico svojega delovanja − ločitev od
Boga. Toda Bog jima je v svoji milosti obljubil odrešitelja, ki bo rešil njiju in ves
svet posledic njunega greha neposlušnosti. To se je zgodilo z rojstvom,
ţivljenjem, trpljenjem, smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa. Toda vse to ima
svoje začetke v brezmadeţnem spočetju Device Marije in njenem ţivljenju v
poslušnosti Bogu. Marijin hitri odgovor angelu »naj se zgodi po tvoji besedi« na
sporočilo o spočetju Boţjega Sina, je vzor vere za vse vernike. Marija je verjela
Boţjim obljubam, tudi ko so se ji zdele nemogoče. Bila je polna milosti, saj je

zaupala, da je to, kar je rekel Bog, resnično in bo izpolnjeno. Bila je pripravljena
in ţeljna izvršiti Boţjo voljo, četudi se ta zdi teţka in »nas veliko stane«.
Bog tudi nam daje milosti in pričakuje, da se bomo odzvali z enako
pripravljenostjo, poslušnostjo in srčnim zaupanjem kot Marija. Ko Bog
zapoveduje, daje tudi milost, moč in sredstva za odzivanje. Lahko se prepustimo
njegovi milosti ali pa se upiramo in gremo po svoji poti. Ali verjamemo v Boţje
obljube? Ali smo pripravljeni prepustiti se njegovi milosti?
Nebeški Oče nam po svojem Sinu, našem Gospodu, Jezusu Kristusu ponuja
obilno milost, usmiljenje in odpuščanje. Ţeli nam pomagati, da bi ţiveli
ţivljenje, napolnjeno z milostjo, kot ga je ţivela Marija, ko je verjela v njegove
obljube in ko je bila pripravljena sprejeti in ţiveti njegov načrt odrešenja za vse
človeštvo, Njegovo voljo. Torej: Ali ţelimo tudi mi ţiveti ţivljenje, napolnjeno z
milostjo? Kako bomo odgovorili?
Hvala, dobri Bog, ki si poslal Odrešenika na svet, da me ponovno vabiš v
življenje, polno tvoje milosti. Ti nam ne jemlješ, ti nam samo daješ izgubljeni
sijaja Božjega hčerinstva, sinovstva. Hvala, da mi krepiš zaupanje, da je to, kar
govoriš, resnično, in da boš to izpolnil.
»Dragi duhovniki, redovniki, redovnice in verniki celjske škofije!
Ob tem začetku novega liturgičnega leta sem pomislil, da bi vas pozdravil in
poslal vam, sestre in bratje v Kristusu pismo. Poznam in razumem vaše stanje
duha. Z mnogih strani so prišle do mene vaše skrbi, da še nimate škofa. Ta skrb
se mi zdi zelo pozitivna in pomeni, da ste dobro razumeli, kaj je škof in kako
potreben je vernikom, da jih vodi k svetosti. To je legitimna skrb vseh vas. …
… Molite tudi ţe za svojega bodočega škofa. Za sedaj samo Bog ve njegovo ime.
Vsak izmed vas naj v poniţnosti svojega srca zanj moli.
Zahvaljujem se Bogu, da pričakovanje novega škofa sovpada z začetkom
obdobja priprave na Boţič, ki se imenuje, kot veste, adventni čas. To je čas
vedrega pričakovanja, v znamenju upanja. Bogosluţje in lepe adventne pesmi
nam pomagajo, da vstopimo v novo dinamiko. To je blagoslovljeni čas. Naš
Sveti oče, papeţ, Frančišek, nam je na zelo preprost in poniţen način pokazal, da
je advent »čas, ki nam je dan, da sprejmemo Gospoda, ki prihaja k nam, da
potrdimo svojo željo po Bogu, da gledamo naprej in se pripravimo na Kristusov
ponovni prihod:« Za Celje ta čas pričakovanja ni namenjen le sprejemu novega
škofa, ampak tudi in predvsem čas preverjanja in prečiščenja ţelja po Bogu, vere
vsakega izmed nas. To je prava in ustrezna drţa!« …
apostolski nuncij v Republiki Sloveniji
msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich

ZAHVALA IN OBVESTILA
Ţupnijska Karitas Breţice je obeleţila prvo adventno nedeljo, 1. decembra
2019, in zaključek tedna Karitas z ţe 27. tradicionalnim dobrodelnim koncertom
»Klic dobrote«. Dvorana Doma kulture je bila polna medgeneracijskega veselja
in pesmi. Hvala vsem sodelavcem pri pripravi in izvedbi koncerta. Hvala tudi
vsem nastopajočim, ki so se odrekli honorarju, in vsem sponzorjem: Občina
Breţice, Radio Veseljak, Posavski Obzornik, Reklame Ţarn, Cvetličarna Ţičkar,
Davor Lipej in Aktiv kmečkih ţena. Namesto vstopnine se je zbralo 1.700 EUR,
s katerimi bomo lahko prihodnje leto pomagali marsikateri druţini v stiski. Iz
srca še enkrat hvala. Bog povrni za vsak vaš dar tudi v prihodnje.
Danes, na praznik Marijinega brezmadeţnega spočetja, 8. decembra 2019, bo
upokojeni mariborski pomoţni škof msgr. dr. Joţef Smej obhajal "smaragdno"
(75-letnica mašništva) sveto mašo. Slovesnost bo v hišni kapeli Doma za
starejše občane v Lenartu v Slovenskih Goricah, kjer gospod škof zadnja leta
prebiva. Iskreno mu čestitamo za njegov izredni jubilej. Breţiška ţupnija pa se
posebej zahvaljuje za njegove pastoralne obiske ob birmah, kakor tudi ob drugih
slovesnostih, ko je z veseljem prihajal k nam v Breţice.
Danes, 8. 12. 2019, je nabirka za vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni
za vaše darove!
Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 9. decembra 2019, po večerni
sveti maši (18.30) v Slomškovi sobi v ţupnišču.
V sredo, 11. decembra 2019, imamo duhovniki Videmske dekanije duhovno
obnovo – rekolekcijo v ţupniji Videm ob Savi - Krško, zato bo pisarna ta dan
zaprta.
V soboto, 14. 12. 2019, bo v Slomškovem domu od 9. do 12. ure srečanje za
udeleţence Vera in luč.
Lepo vabimo k boţični devetdnevnici, ki se bo pričela v ponedeljek, 16.
decembra, pri večerni sveti maši ob 18.00.
Spovedovanje v Domu upokojencev Breţice bo v torek, 17. 12. 2019, ob 10.00.
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 † 2 Mariji, 2 Alojza Ţibert in Ano Zajc
za † starše Pavlovič, brate in sestro /
za † Antona Ţnideršič /
za † Tovornik Staneta (10. obl.), starše Slakonja,
3 brate Slakonja in Trinkaus Rezi
za † Franca (obl.) in Marijo Kastelic, Anko in
Antona Glogovšek, Tončko in Ljuba Šteger, Neţo
in Janka Cvelbar in Marijo Poţar
za † Petro Svetlin, roj. Pušenjak
za † Janeza Novaka iz Gor. Lenarta
za dobrotnike Slomškovega doma
za † Cerjak Pepco in Ban Faniko
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Hervol Marjana in Goco-Zagorko
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Savnik Draga (5. obl.)
za † Gerjevič Frančiško-Marijo (nam. cv.);
v Domu upokojencev po namenu
za † Ogorevc Joţefo (30. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Preskar Antonijo (nam. cv.)

za † Wolfisberg Ano (30. dan)
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
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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 8. 12. 2019 do 15. 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, 14. 12. 2019, 9.00-12.00
Sobota zvečer

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

Adventne spodbude (2)
V adventnem času se lahko pribliţamo
in poglobimo v ţivljenje Jezusa,
našega odrešenika. V veliko pomoč
nam je Sveto pismo, ki je v celoti
navdihnjeno od Svetega Duha in je
knjiga vseh knjig.
Ob molitvi Roţnega venca in vseh
skrivnosti Jezusovega in Marijinega ţivljenja v vseh štirih
delih, nam je marsikaj ţe razkrito. A če vzamemo Sveto
pismo v roke, bomo spoznali še kaj več.
V Novi zavezi spoznavamo po štirih evangelistih Sina
Boga od prvega prihoda na zemljo, preko Njegovega
delovanja, vse do ţrtvovanja in preko vstajenja in našega
odrešenja. V Apostolskih delih izvemo, kako je nastala in
rasla prva Cerkev, v Pavlovih pismih pa so nam dana
navodila in spodbude krščanskega ţivljenja.
Praznovanje Boţiča ni sentimentalno pričakovanje, da se
rodi Dete, ampak veliko bolj prošnja, da bi se rodilo kaj
več (Rim 8,20-23). Jezusa, večnega Kristusa ne smemo
delati za večnega dojenčka, ki od nas lahko zahteva le
malo in ne pričakuje nobenega zrelega odgovora. Zdi se,
da Bog hoče zrelo vero ter zrel in svoboden odgovor z
naše strani.

Moč svetopisemskega oznanila nas jasno in odkrito vabi v
zrelo odraslo sodelovanje (Rim 8,28), svobodno
udeleţenost (Flp 3,10) ter v ljubezen svobodnih in
zrelih oseb v Bogu (Ef 4,13). Kristus, za katerega
prosimo in ki ga čakamo, vključuje naše lastno polno
rojstvo. Zdaj lahko vzkliknemo: »Pridi Gospod Jezus!« s
popolno novim razumevanjem in odločnostjo.
Bog nas je ustvaril zato, da bi bili
srečni in veseli v tem in
naslednjem svetu. V Janezovem
evangeliju od 14. do 17. poglavja
Jezus to večkrat pove. Veselje, ki
ga svet ne more dati (Jn 14,27),
je vedno podarjeno tistim, ki ga
pričakujejo, ga sprejemajo in
znotraj sebe naredijo zanj prostor.
Boţja ljubezen komaj čaka, da
lahko vstopi v naše ţivljenje. Vendar Boţja ljubezen
nikoli ne pride brez naše privolitve in našega povabila. Da
bi lahko prišla, mora v naših poniţnih in verujočih srcih
slišati naš HOČEM. In potem se lahko začne čudovito
Boţje delo …
Miren adventni čas
vam ţelimo člani ŢPS in ţupnik Milan Kšela

