9. 2. 2020
1. berilo: Iz 58,7-10; Psalm:112; 2. berilo:1 Kor 2,1-5; Evangelij: Mt 5,13-16

5. NEDELJA MED LETOM
V kozarcu ali sredi življenja?
Jezus je z običajnima podobama, kot sta sol in luč, približal
izjemno resnico, ki preoblikuje naš um, naša srce in življenje.
Kaj nas moreta sol in svetloba naučiti o Bogu in o moči
njegovega kraljestva, ki nas preobraža? Sol je bila v
starodavnem svetu dragoceno blago. Ljudje so z njo trgovali,
tako kot trgujemo danes z dragocenimi dobrinami, kot sta
zlato in blago. Sol je bila tudi zelo široko uporabna, predvsem
v toplejših podnebjih, pred izumom elektrike in hlajenja. Sol
hrani ne daje samo bogatega okusa, ampak hrano tudi ohrani, da se ne (po)kvari.
Jezus je s podobo soli opisal preoblikovalni učinek Božjega delovanja v našem
življenju in kako želi Sveti Duh delovati po nas, da bi moč in blagoslov Božjega
kraljestva prenesli na druge. Kakor sol očisti, konzervira in ustvarja bogat okus
naše vsakodnevne hrane, tako naj bili tudi mi kot Jezusovi učenci bili »sol« za
svet človeške družbe. Gospod želi delati v nas in po nas, da bi očistil, ohranil in
razširil bogat okus Božjega kraljestva povsod − njegovo »kraljestvo pravičnosti,
miru in veselja v Svetem Duhu« (Rim 14,17).
Kaj je Jezus mislil z besedami »če pa se sol pokvari ... Ni za drugo, kakor da se
vrže proč in jo ljudje pohodijo« (Mt 5,13)? Sol so v starodavnem svetu pogosto
dajali tudi v peči, da bi okrepili toploto. Ko je sol zgorela in ni bila več uporabna,
so jo vrgli na tla, kjer so hodili in so jo pometli (Mt 5,13). Kako lahko izgubimo
svojo »slanost«? Ko dovolimo, da nas svet, greh in skušnjavec pokvarijo.
Gospod želi, da – z globoko povezanostjo z njim samim v moči Svetega Duha, s
krepostnim življenjem v njem in z zavračanjem greha − ohranimo svojo
»slanost« ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih.
Apostol Pavel nas opominja, da smo poklicani, da smo »blag Kristusov vonj,
tako med tistimi, ki so na poti rešitve, kakor med tistimi, ki so na poti
pogubljenja, za ene vonj po smrti – v smrt, za druge vonj po življenju – v
življenje« (2 Kor 2,15-16). Ali res dovolimo, da vonj Kristusove ljubezni, resnice
in svetosti prežema vsako področje našega življenja, naše misli, besede, dejanja
in odnose? Jezus je uporabil tudi podobo luči in svetilke, da bi še bolj nazorno
pokazal, kako Bog deluje v nas in po nas ter kako nas preoblikuje. V

starodavnem svetu so bile, podobno kot danes, luči življenjskega pomena.
Ljudem omogočajo, da vidijo in delajo v temi in se izognejo temu, da bi se
spotikali. Judje so »svetlobo« razumeli tudi kot simbol ali izraz notranje Božje
lepote, resnice in dobrote. Psalmist pravi: »V tvoji luči vidimo luč« (Ps 36,10).
Njegova beseda je svetilka, ki vodi naše korake (Ps 119,105). Božja milost ne
samo osvetli temo v našem življenju, ampak nas napolni tudi z duhovno
svetlobo, veseljem in mirom.
Jezus je s podobo luči opisal, kako naj njegovi učenci živijo v luči njegove
resnice in ljubezni. Tako kot naravna svetloba osvetljuje temo in človeku
omogoča, da lahko gleda in vidi, tako tudi Kristusova luč sveti v srcih vernikov
in nam omogoča videti resničnost Božjega kraljestva. Naše poslanstvo je biti
nosilci Jezusa Kristusa, da bi tudi drugi opazili in videli resnico evangelija in se
osvobodili slepote greha in prevar.
Za tiste, ki živijo v luči Božje resnice in dobrote, obstajata velika svoboda in
veselje. Ali že poznamo radost in svobodo življenja v Božji luči?

OBVESTILA
Svetovni dan bolnikov 2020 Za svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11.
februarja, na god Lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z
naslovom Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek
(Mt 11,28). Pri nas bo osrednja slovesnost kot vsako leto v narodnem svetišču
Marije Pomagaj na Brezjah v torek, 11. februarja, ob 10. uri. Vodil jo bo
murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf SDB.
Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino naj zaznamuje naša večja pozornost do
bolnikov in trpečih. K temu spodbujajmo tudi tiste, ki so blizu bolnikom in vsem, ki
zanje skrbijo. Poudarek naj bo tudi na katehezi. Pozornost in hvaležnost pa
pokažimo v teh dneh tudi do vseh zaposlenih v zdravstvu in v drugih ustanovah.
Spodbujen ob papeževi poslanici za svetovni dan bolnikov in Lurški Materi Božji se
vam zahvaljujem za vašo bližino bolnim, ko že uresničujete papeževe besede v
letošnji poslanici: »Ko enkrat prejmemo počitek in Kristusovo tolažbo, smo poklicani
tudi sami postati počitek in tolažba za brate, s krotko in ponižno držo, po zgledu
Učitelja.«
msgr. Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri SŠK
Župnijska Karitas Brežice 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.
Tečaj priprave na zakon bo:
V Brestanici v veroučni učilnici vse sobote od 15. 2. do 7. 3. od 15.00 do 17.00.
V Brežicah pa bo 20. 3., 21. 3. in 22. 3., vsakič od 16.00 do 18.00 v Slomškovi sobi
v župnišču, Cesta prvih borcev 34.

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2019
(5. del)
V nedeljo, 19. maja, je bil v župnijski cerkvi sv. Lovrenca koncert z naslovom
»MARIJI«. Nastopila je Citrarska skupina KD Ihan.
Slovesnost prvega svetega obhajila je bila v nedeljo, 26. maja, ob 10. uri. Prvič
je Jezusa v srce prejelo 30 prvoobhajancev.
Pred praznikom Gospodovega Vnebohoda (30. maj) smo obhajali prošnje
dneve. 27., 28. in 29. maja smo pri jutranjih svetih mašah molili za dobro letino,
blagoslov pri vsakdanjem delu in prosili za ugodno vreme.
Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato smo pri
svetih mašah brali vrtnice.
V nedeljo, 2. junija, smo s sveto mašo ob 10. uri zaključili veroučno leto.
Veroučenci so prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige
Slomškovo bralno priznanje.
V nedeljo, 9. junija, je ob 20. uri v Slomškovem domu v Brežicah Društvo 1824
v sodelovanju s Fakulteto za turizem UM pripravilo zaključno predstavitev
projekta ŠIPK - Po sledeh Antona Martina Slomška.
V soboto, 15. junija, smo z enim avtobusom romali k Mariji Pomagaj na
Brezje.
V nedeljo, 16. junija, smo obhajali v naši župniji takoimenovano »Antonovo
nedeljo«, v čast Sv. Antonu Padovanskemu. Naš gost je bil pater Marjan
Čuden, OFM, ki živi in deluje v Ljubljani ter sedanji provincial frančiškanov v
Sloveniji.
V torek, 18. junija, smo se duhovniki in ožji sodelavci Videmske dekanije
udeležili izletniške rekolekcije na Vipavsko, ki jo je organiziral g. Milan Kšela.
V četrtek, 20. junija, smo obhajali zapovedani praznik Svetega Rešnjega telesa
in krvi.
V počastitev 28. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti je bila
slovesnost z mašo za domovino, v torek, 25. junija, ob 19. uri v Brežicah
(cerkev sv. Roka). Maševal je domači župnik Milan Kšela. Slavnostni govornik
je bil župan Občine Brežice, g. Ivan Molan, program so s petjem popestrili pevci
Mešanega pevskega zbora Župnije Brežice (zborovodkinja: Jelka Žnideršič). Po
uradnem delu je sledila pogostitev in druženje ob lipi, od leta 1991 posvečeni
domovini.
V nedeljo, 30. junija, je bil iz naše župnijske cerkve sv. Lovrenca v Brežicah ob
10. uri prenos svete maše na Radiu Slovenija – ARS program, Radiu
Maribor in Radiu Ognjišče. Maševal je brežiški župnik Milan Kšela, s petjem
sodeloval mešani cerkveni pevski zbor naše župnije, pod vodstvom pevovodkinje
in organistinje Jelke Žnideršič.
V nedeljo, 7. julija, smo obhajali nedeljo Slovencev po svetu, posvečeno
Slovencem, ki živijo zunaj meja Slovenije.
… se nadaljuje
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za farane / za † Rezko Preskar, starše, sorodnike
in dobrotnike ter duše v vicah
za † Tovornik Staneta, starše Slakonja, 3 brate
Slakonja ter Trinkaus Rezi
v zahvalo in priporočilo Materi Božji
za † Alenko Žust, roj. Berglez
za † moža Bahč Avgusta (4. obl.) in sina Bogdana
za † Kolić Štefka (nam. cv.)
za † Pavlino Gabrič (obl.), Ivana in Polonco, vse
sorodnike in duše v vicah /
za † Žerjav Draga (7. dan)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje sv. maše ni.
za † Zorko Faniko in Stanka
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Tinko in Milana Kralj (obl.) ter starše Krstnik
na čast Svetemu Duhu za pravično pamet
v Domu upokojencev po namenu
za † Zorko Antonijo in Vladimirja /
za † Pirc Angelo (7. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije
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2020 Ob 18. uri
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za † Lipej Ivana (nam. cv.)

za † Matildo, Franca in Terezijo Vretič
za farane / za † Ivana, vse † Žerjavove, vse
sorodnike in pozabljene duše v vicah
za † Kovačič Franca in Rezko (obl.) /
za † Rasinec Gordano (7. dan)
za † Pintarič Marijo, Milko in Vlada Šekoranja
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Svete maše med tednom so v zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2,
Brežice.
MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški
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 župnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 10. februarja 2020, po večerni
sveti maši v Slomškovi sobi v župnišču.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 9. 2. 2020 do 16. 2. 2020
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer
Nedelja, torek, sreda, četrtek

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

