26. 1. 2020
1. berilo: Iz 8,23b;9,1-3; Psalm:27; 2. berilo:1 Kor 1,10-13.17; Evangelij: Mt 4,12-23

3. NEDELJA MED LETOM
Gospod sveti v temi
Takoj ko je Janez končal pričevanje, ga je Jezus začel v Galileji,
ki je bila takrat v križišču sveta. Skozi to malo regijo je šlo
veliko prometa. Prerok Izaija je napovedal, da bo dobra novica
o odrešenju dosegla Jude in pogane v deželi onstran Jordana,
Galileji (Iz 9,1). Jezus začne oznanjevanje evangelija prav tam,
da izpolni Božjo besedo, obljubo. Ta čas se je zdaj izpolnil v
Jezusu, ki v svet prinaša luč in resnico evangelija.
Jezus prevzema Janezovo sporočilo in poziva poslušalce, naj verjamejo v dobro
novico, ki jo je sporočil. Kaj je dobra novica, ki jo prinaša Jezus? To je dobra
novica o miru: Gospod pride, da vzpostavi naše prijateljstvo z Bogom. Dobra
novica o upanju: Gospod pride prebivati z nami in nam podariti dom skupaj z
njim v svojem nebeškem kraljestvu. Dobra novica o svobodi: Gospod nas
osvobodi Satanovih laži in prevar ter nam odpre razum, da razumemo resnico in
razodetje Božje besede (Jn 8,32). Dobra novica o obljubi: Jezus izpolni Božjo
obljubo, da bo tiste, ki ga iščejo, nagradil z nebeškim zakladom. Dobra novica o
nesmrtnosti: Jezus premaga greh in smrt, da bi dvignil naša telesa, da bi bila
podobna njegovemu poveličanemu telesu, ki ne bo nikoli več umrlo. In dobra
novica o odrešenju: Gospod Jezus nas rešuje vsakega strahu, vsakega greha in
vsake ovire, ki bi nas zadrževala, da bi vstopili v njegovo večno kraljestvo
pravičnosti, miru in veselja.
Evangelij je moč in modrost Boga: takšna moč, da spremeni in preoblikuje naše
življenje, in modrost, ki nam omogoča živeti kot sinovi in hčere našega Očeta v
nebesih. Gospod nam z darom Svetega Duha omogoča, da sprejmemo njegovo
besedo z vero in jo živimo v zaupanju in poslušnosti.
Jezus nas spodbuja, da verujemo v veselo novico. Vera je popolnoma zastonjski
dar, ki nam ga daje Bog. Verovati je možno le po milosti in s pomočjo Svetega
Duha, ki odpira srce in ga preobraža v Bogu. Sveti Duh odpira oči uma in
omogoča, da sprejmemo in rastemo v razumevanju resnice. Po daru Svetega
Duha lahko osebno spoznamo Boga in resnico, ki nam jo razodeva po svojem
edinorojenem Sinu Jezusu Kristusu. Verovati, da je Jezus Gospod in Odrešenik,

pomeni sprejeti Božje razodetje Božjega Sina kot večno Božjo Besedo in
Odrešenika, ki nas rešuje tiranije greha, Satana in smrti.

NEDELJA SVETEGA PISMA
Danes, 26. januarja 2020, v Cerkvi na Slovenskem obhajamo nedeljo Svetega
pisma. Geslo letošnje nedelje Božje besede »Pogovarjala sta se« (Lk 24,14a),
najdemo v odlomku o emavških učencih, ki ga je papež Frančišek predstavil vsej
Cerkvi ob sklepu sinode o mladih kot osnovno svetopisemsko podobo, ki naj
usmerja pot mlade Cerkve. S tem geslom želimo postaviti v središče našega
razmišljanja o Božji besedi pogovor, dialog. Evangelist Luka poroča o zaskrbljenosti
dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub
razočaranju in negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne samo med seboj, ampak tudi z
drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v pogovor z Vstalim.
Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s človekom. Preko pogovora se
pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogovor je tako tudi
najboljši način, za živo katehezo in graditev življenjskih odnosa z Bogom.
V Župniji Brežice pa bomo tudi letos izvedli svetopisemski mini
maraton pod geslom Živite kot otroci luči, in sicer v ponedeljek,
27. 1. 2020, od 14. do 18. ure v zimski kapeli Svetega Križa v
Slomškovem domu, Kržičnikova 2. Lepo vabljeni k sodelovanju.

Leto Boţje besede 2020 Katoliška biblična federacija (CBF) je v spomin na
1600. obletnico smrti največjega prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima,
razglasila leto 2020 za Leto Božje besede. V Cerkvi na Slovenskem bomo z
obhajanjem leta Božje besede začeli na Nedeljo Božje besede, 26. januarja 2020,
zaključili pa ga bomo na Nedeljo Božje besede, 24. januarja 2021. V letu Božje
besede si bomo vsak na svoj način in vsi skupaj kot Cerkev na Slovenskem
prizadevali, da poglobimo svoj odnos do Svetega pisma in Božje besede. Iščimo
priložnosti, da še bolj okrepimo svoje zaupanje in ljubezen do Božje besede ter
poživimo redno branje Svetega pisma.

OBVESTILA
Na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, 2. februarja, bo pri vseh svetih
mašah blagoslov sveč in pri večerni sveti maši slovo od jaslic.
Ţupnija Breţice in Društvo 1824 vabita na predavanje upokojenega celjskega škofa
msgr. dr. Stanislava Lipovška z naslovom »Blaţeni Anton Martin Slomšek in
njegovo delo za ekumenizem«. Predavanje bo v soboto, 8. februarja 2020, ob 19.
uri v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice. Že ob 18. uri pa bo g. škof imel
tudi sobotno večerno sveto mašo v farni cerkvi. Vljudno vabljeni v čim večjem
številu!

Društvo 1824 vabi na sejo zbora članov, ki bo v soboto, 8. februarja 2020, ob 20.
uri, po zgoraj napovedanem predavanju v Slomškovem domu v Brežicah.
Vabljeni vsi člani in bodoči člani Društva 1824!
Vse člane Društva 1824 tudi vljudno pozivamo k plačilu članarine, ki je prihodkovni
vir Društva 1824 ter tudi ena izmed glavnih obveznosti članov društva. Slednjo
lahko poravnate na letošnjem Občnem zboru ali kasneje, v župnišču v Brežicah (pri
g. župniku).
Ţupnijska Karitas Breţice potrebuje in išče sodelavce in prostovoljce. Vsi, ki ste
pripravljeni sodelovati vljudno vabljeni vsak torek od 9. do 12. ure v Karitasove
prostore v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice.
Pred nami so volitve za nov sestav Ţupnijskega pastoralnega sveta za mandat
2020-25. Po navodilih Slovenske škofovske konference bodo volitve v nedeljo, 22.
marca 2020. V pripravi na volitve vas prosimo, da farani predlagate svoje kandidate.
V ta namen je v veži cerkve in zakristiji na voljo obrazec z navodili. Izpolnjen
obrazec oddate v za to pripravljeno škatlo pri krstnem kamnu ali v zakristijo. Rok za
oddajo izpolnjenih obrazcev je prihodnja nedelja, 2. 2. 2020.

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2019
(3. del)
V času od 5. do 7. aprila smo bili na 26. tradicionalnem pomladanskem
romanju, ki ga je duhovno vodil upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran. Romali
po severni Italiji (Padska nižina) in obiskali rojstni kraj sv. Alojzija Gonzage.
Obiskali smo tudi slavne benediktinske samostane v Nonantoli in Modeni ter
mestu San Benedetto. Na tem romanju nas je bilo romarjev za 5 avtobusov (12
Brežičanov).
V četrtek, 11. aprila, je bilo v Slomškovem domu tretje postno srečanje z
naslovom »Jezus v smrtnem boju« v okviru verouka za odrasle kristjane, ki
ga je pripravil in vodil katehet Gorazd Bastašić.
Na cvetni postni petek, 12. aprila, smo imeli od 7ih do 20ih v naši brežiški
župniji spovedni dan v sklopu radijskega misijona Radia Ognjišče z naslovom
»Cerkev je mlada«, ki je potekal od 6. do 14. aprila.
Društvo 1824 je za otroke do 15. leta starosti organiziralo velikonočne
delavnice, in sicer v soboto, 13. aprila, od 9. do 12. ure, v prostorih Slomškovega
doma. Delavnico butaric so vodile sodelavke Karitas. Projekt Ohranjevanje in
posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg je sofinancirala Občina
Brežice.
Butarice, oljke in drugo spomladansko cvetje smo blagoslovili v soboto, 13.
aprila, pri večerni maši (19.00) in na cvetno nedeljo, 14. aprila, pri vseh svetih
mašah (8.00, 10.00 in 19.00).
21. aprila smo obhajali Veliko noč - največji krščanski praznik - praznik
življenja in krščanskega upanja.
… se nadaljuje
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Timotej in Tit, škofa

PONEDELJEK
Angela Merici, devica,
ustanoviteljica uršulink

Ob 8. uri

27. 1.
2020 Ob 18. uri
Ob 8. uri

TOREK

28. 1. Ob 18. uri
Tomaž Akvinski, duhovnik,
2020
Ob 19.uri
cerkveni učitelj
SREDA

Konstancij, škof

ČETRTEK
Hijacinta Mariscotti,
tretjerednica

PETEK
Janez Bosko, duhovnik,
ustanovitelj salezijancev

SOBOTA
Brigita Irska, opatinja
1. sobota

29. 1.
Ob 18. uri
2020
Ob 8. uri

30. 1. 9.00-10.00
2020 Ob 18. uri
31. 1.
2020

za † Žnideršič Antona (obl.), stare starše Žnideršič
na čast Svetemu Duhu za zdravo pamet
za † Pavlovič Diano (nam. cv.)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje sv. maše ni.
za † Ivanko Bah (obl.), Ferdinanda in Pinterič
Ivana
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Bukovinski Darka (30. dan)
za zdravje na duši in telesu ter po namenu
v Domu upokojencev po namenu
za † Vinka Kržan, st. /
za † Ano Habinc (obl.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

1. 2.
2020

NEDELJA
JEZUSOVO
DAROVANJE –
SVEČNICA
Simeon in Ana,
preroka

Ob 8. uri
Ob 16.uri
Ob 18. uri

za farane /
za † Janka Predanič (obl.), hčerko Tatjano, mamo
Marijo, svaka Martina, starše PredaničGregorevčič in vse pozabljene duše v vicah
za † Jožefa in Jožefo Koprivc (obl.) in vse †
sorodnike
za † Gramc Jožefo in Jožeta, starše in brata
Baškovič in † Bláževičeve
za duše v vicah

2. 2.
2020

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

Ob 10.uri
Ob 18. uri

na čast Mariji Svetogorski v zahvalo
molitev pred Najsvetejšim za družine
za † Budin Antonijo in družino Budin
za farane /
za † Ivana Oštir (10. obl.), starše, 3 brate in sestro
Marijo Hribar
za † Cirnski Jožeta /
za † Debogovič Ivico (20. obl.)
za † Florjanič Olgo in sorodnike

Izdal: Ţupnijski urad Breţice; odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si

Svete maše med tednom so v zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu,
Kržičnikova 2, Brežice.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški 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 ţupnije je vsak petek po večerni sveti maši.
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 26. 1. 2020 do 2. 2. 2020
Ponedeljek, 27. 1.,
14.00-18.00
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer
Nedelja, torek, sreda, četrtek

svetopisemski mini maraton pod geslom
Živite kot otroci luči
Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko
skupino
neokatehumenat - evharistija
verouk

