22. 3. 2020
1. berilo: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Psalm: 23; 2. berilo: Ef 5,8-14; Evangelij: Jn 9,1-41

4. POSTNA NEDELJA
Bog je upanje
Ko so učenci videli človeka, ki je bil slep od rojstva, so Jezusa vprašali, kakšen
greh je povzročil to njegovo slepoto. Judje so
bili prepričani, da so številne slabosti, ki doletijo
človeka, posledica človeške neumnosti in greha.
Čeprav greh res lahko vodi v telesne, duševne in
duhovne bolezni, ni vsaka bolezen neposredna
posledica greha. Bolezen nas lahko prizadene iz
različnih razlogov. Jezus je odgovoril, da je Bog
to slepoto dopustil z višjim namenom, da bi tako
pokazal na svojo navzočnost med ljudmi in na
svojo moč. Jezus je nato izjavil to, kar velja
samo za Boga, da je luč sveta (Jn 9,5). Jezus je s
tem povedal, da je resnični vir moči in svetlobe,
ki vzdrţuje ţivljenje in premaga temo greha, zmede in duhovne slepote. Jezusova
mogočna dela – njegovi čudeţi − so potrdili resničnost njegovega oznanila in
trditve o njegovi Boţji avtoriteti in enakosti s svojim Nebeškim Očetom. Eno
njegovih največjih znamenj je bila ozdravitev človeka, ki je bil od rojstva slep.
Ko se je Jezus pribliţal slepemu človeku, je najprej zbudil v njem upanje −
upanje, ki ga Bog nudi tistim, ki iščejo njegovo pomoč. Jezus se je nato dotaknil
njegovih oči z blatom, ki ga je napravil iz praha na tleh, ki ga je pomešal s svojo
slino. Naročil mu je, naj se umije v vodnjaku Siloa, ki je bil blizu templja.
Kakšen pomen ima ozdravitev slepca pri bazenu Siloa? Gotovo je več kot le
čudeţni dogodek. To je »znamenje«, ki kaţe na izvir čudeţne ţive vode, ki jo
Jezus podarja s Svetim Duhom (Jn 7,38). Prosimo Svetega Duha, da na nas izlije
moč vere, upanje in ozdravljajoče ljubezni.
Farizeji so bili zaradi Jezusovega čudeţa razburjeni. Najprej zato, ker je slepega
ozdravil v soboto in tako kršil zapoved sobotnega počitka. Nato pa zato, ker niso
vedeli, kako verjeti, da bi lahko »grešnik« in »kršitelj sobote« storil tako
čudovito boţje delo! Predsodki verskih voditeljev so jih oslepili za razumevanje

Boţjega namena za soboto (delati dobro in ne zlo) in Jezusove trditve, da je on
tisti, ki je bil od Očeta poslan, da bi ljudem prinesel svobodo in luč.
Janez Krizostom je v komentarju na ta odlomek pripomnil: »Judje (farizeji) so ga
(slepega človeka) vrgli iz templja; Gospodar templja pa ga je našel.« Če naše
pričevanje o Jezusu in njegovo odrešilno delo v našem ţivljenju povzroči, da nas
prijatelji ali sovraţniki zavrnejo, nas to pribliţa samemu Gospodu. Pavel nas
opozarja, naj se izognemo temi greha, da bi lahko jasneje hodili v Kristusovi luči
(Ef 5,8-12). Na kakšen način morda dovolimo slepim pegam, da zameglijo naše
razumevanje tega, kar nam Bog nudi in kar pričakuje od nas?
Gospod Jezus nas je vedno pripravljen zdraviti in nas osvoboditi teme greha in
prevar. Ni bolezni, bodisi fizične, duševne, čustvene ali duhovne, s katero se
Gospod Jezus ne poistoveti. Ţe prerok Izaija je napovedal, da bo »trpeči
sluţabnik« ranjen zaradi naših grehov in da bomo po njegovih ranah ozdraveli
(Iz 53,5). Gospod nam nudi svobodo od duhovne slepote zaradi greha in nam
vrača celoto telesa, duše in duha. Sveti Avguštin pa v svojem komentarju tega
evangelijskega odlomka opomni: »Če razmislimo o pomenu tega čudeţa, bomo
videli, da je ta slepi - človeštvo ...«
Gospod, tudi ko se zdi, da ni nič stabilnega v tem tesnobnem času epidemije,
da ni upanja, ti prinašaš luč.
Vabiš nas, da ti zaupamo, da boš pokazal pot in luč na poti.
Hvala ti, ljubeči in trdni Oče, Stvarnik Zemlje.
Hvala, da mi vlivaš poguma, da zaupam tebi in naredim dejanja,
v katera me kličeš, tudi ko se mi zdi, da ne zmorem.
V veri vate zmorem – hvala ti za vero, Vsemogočni.

OBVESTILA
Prenos svete maše lahko iz Župnije Krško – Videm ob Savi spremljate vsak
večer ob 18. uri na njihovi FB strani:
»Ţupnik Mitja Markovič: "Se mi zdi, da ljudje sedaj bolj kot kadar koli
potrebujemo, da se umirimo ob Bogu in molimo za to, da se virus umiri." Tako
me je danes zjutraj (13. 3.) vzpodbudila Mateja in mi namignila, da bi bilo lepo
pri maši, čeprav v tem času ne moremo v cerkev. Potrudil sem se in po Krškem
postrgal vso potrebno tehniko, da se bo dobro videlo in tudi slišalo.
Lepo vabljeni, da se v duhu zberemo okrog domačega oltarja. Ob običajni 18.
uri. Prenos bo potekal na FB strani naše ţupnije (Ţupnija Krško - Videm ob
Savi), ki je odprta in se ji lahko vsak pridruţi.«

Spoštovani vsi Brežičani!
Čas, ki ga vsi doţivljamo, je čas velike preizkušnje. Kristjani zaupamo v Boga,
ki nas nikoli ne zapušča. Kadar pa mi preveč pozabljamo nanj, potem nam pošlje
znamenje, s katerim nas hoče nekaj naučiti. Uči nas, da človek ni Bog. Ponovno
nam hoče dopovedati, da smo ustvarjeni po Boţji podobi. Uči nas človečnosti na
podlagi nauka Jezusa Kristusa: »Ljubi Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem
mišljenjem in ljubi svojega bliţnjega kakor samega sebe.« To pomeni, da nas
Bog uči o medsebojni povezanosti in pomoči. Mogoče bo naš svet – človek v
svetu ob tej preizkušnji ne glede na raso, vero, politiko sedaj začutil, da si
moramo biti blizu kot bratje in sestre. In to dejansko in ne samo v leporečju.
»Nekaj se bo na tem svetu spremenilo«, je med drugim v teh dneh povedal papeţ
Frančišek in dodal: »in če si bomo drug drugemu pomagali, vsi, ne bo tako
hudo.«
In mi v Breţicah si pomagajmo, najprej z dobro besedo, pozitivno spodbudo, z
molitvijo za drug drugega.
Ţal ne moremo k sveti maši, ne moremo prejeti svetega obhajila in drugih
zakramentov. Zato pa lahko molimo doma v druţini, lahko smo pri sveti maši po
Radiu Ognjišče, po TV, po spletnem omreţju. Zelo sem hvaleţen g. Mitju
Markoviču, ţupniku na Vidmu ob Savi pri Krškem, ki s pomočjo internetne
povezave mašuje in pridiga (brez navzočnosti vernikov) vsak večer ob 18. uri.
Sveto obhajilo lahko prejmemo duhovno, posamezno ali ob skupni druţinski
molitvi, otroci veroučenci lahko skupaj s starši preko računalnika spremljajo
kateheze, ki jih pripravlja Slovenski katehetski urad. Skratka tudi v tem kriznem
času smo lahko duhovno zelo aktivni. Priporočajmo se vsi skupaj Boţji materi
Mariji, svetemu Joţefu, varuhu druţin in ne pozabimo, da smo Breţičani
obdarjeni s tremi močnimi priprošnjiki pri Bogu. To so naši farni zavetniki sv.
Lovrenc, sv. Rok in sv. Lenart. V tem sedanjem času bomo lahko spet odkrili
močno priprošnjo sv. Roka, ki je zavetnik proti raznim kuţnim boleznim.
Bodimo torej povezani v molitvi in si medsebojno pomagajmo.
vaš ţupnik Milan Kšela
Škofje so odločili, da za dva tedna (od 12. marca do nedelje 29. marca 2020), z
moţnostjo podaljšanja, odpovedujejo verouk na župnijah.
V Splošni bolnišnici Breţice zaradi koronavirusa velja prepoved vseh obiskov,
zato do preklica posebnih ukrepov tudi ne bo ob torkih svete maše v kapelici
Lurške Matere Božje in ob četrtkih ne »molitve za ţivljenje«.
Tudi v kapeli Srca Jezusovega v Domu upokojencev ob petkih ni svete maše.

8. obletnica

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO
ZASEBNO, BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.
NAJETI MAŠNI NAMENI, KI PA SO PREDVIDENI ZA MESEC APRIL
BODO RAZPOREJENI ZA ČAS PO KONCU EPIDEMIJE, KO SE BODO
ŢIVLJENJSKE RAZMERE UREDILE.
Molitev za zdravje v času
epidemije koronavirusa

NEDELJA
4. postna,

COVID-19
Oče usmiljenja in tolaţbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s kriţem pokazal vrednost
trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki ţe nosijo kriţ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in
zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej
odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo
zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za
nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kuţne bolezni –
prosi za nas.
Vsi boţji svetniki in svetnice – prosite za
nas.
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Duhovne spodbude katoliškim vernikom v času koronavirusa
(podrobneje na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/duhovne-spodbude-katoliskimvernikom-v-casu-koronavirusa )
Zbrali smo nekaj duhovnih spodbud katoliškim vernikom:
1. Spremljanje svete maše ali molitve (rožni venec, adoracija Najsvetejšega
ipd.) preko spleta oz. radia ali televizije.
Nacionalne in lokalne medijske hiše ter številne ţupnije ponujajo prenos v ţivo
svetih maš, adoracije Najsvetejšega zakramenta ter drugih molitev. Prenos je
mogoče spremljati tudi na socialnih omreţjih. Verniki naj dejavno spremljajo vsaj
nedeljsko sveto mašo preko medijev.
 Adoracija v živo
 Prenos molitve slovenskih škofov
 Taizéjska molitev
2. Dnevno prebiranje Božje besede ali brevirja (www.hozana.si)
Vsak dan verniki naj preberejo odlomek dnevne Boţje besede in premišljujejo o
vsebini. Berila, psalm in evangelij so navedeni v katoliških koledarjih ter na spletni
strani www.hozana.si. Lahko zmolijo del ali celoten brevir.
Slovenska katoliška zaloţba Druţina preko revije Magnificat ponuja v času, ko so
zaradi izrednih razmer odpovedanesvete maše in je omejen dostop do bogoslužnih
prostorov, prost dostop do vseh molitvenih vsebin. V postnem času vse do velike
noči odpirajo popolnoma prost dostop do bogoslužno-molitvene revije
Magnficat v spletni obliki. Za vsak dan so na voljo: dnevna berila, evangelij, mašna
besedila, jutranja in večerna molitev,mediatcije, ţivljenjepisi svetnikov in
razmišljanja. Revija je dostopna na pametnih telefonih ali na računalniku.

3. Prejem duhovnega obhajila
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od
dolţnosti udeleţbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od
svetega bogosluţja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Boţje besede,
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega
obhajila.

4. Molitev za zdravje
V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da
molijo molitev za zdravje.








Molitvena ura za zdravje
Molitvena ura k sv. Roku
Sveti Rok, prerok upanja - knjiţica
Molitvena ura za duhovne poklice
Molitvena ura za domovino
Molitvena ura za vero

5. Sveta tihota
»Brez tihote Bog izgine v hrupu. Če svet ne bo ponovno odkril tihote, je izgubljen.
Potem se zemlja pogreza v nič. Dnevi v tihoti, samoti in popolnem postu so velika
pomoč. So neverjetna milost, počasno očiščevanje, osebno srečanje z Bogom …
Dnevi v tihoti, samoti in postu, ko se hraniš samo z Boţjo besedo, človeku
omogočajo, da usmeri svoje ţivljenje k bistvenemu« (kard. Robert Sarah, Moč
tihote, misel št. 134).
Vernike vabimo, da namenijo čas sveti tihoti.
6. Kateheza za 3. postno nedeljo (Slovenski katehetski urad)
Prenos datoteke

7. Prostovoljstvo
Slovenska karitas je v sklopu programa youngCaritas pričela z vseslovenskim
povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem
prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem v stiski v času epidemije. V
sklopu prostovoljskega projekta NAŠ KRAJ, NAŠE SRCE se mladi lahko prijavijo za
nudenje pomoči ranljivim skupinam v lokalnem okolju.
8. Marijine pesmi
Povezava do Marijinih pesmi, pesmi z notami, Mladinska pesmarica, Musica sarca.
9. Svetnik dneva in razlaga božje besede.
Povezava do besedila o svetniku dneva najdete na spletni strani Revije Ognjišče in
Pastoralnem portalu Pridi in poglej, razlago boţje besede dneva pa tukaj. Aktualne
stvari so objavljene tudi na spletni strani Evharistija.
10. Za družine
Teden druţine; druţinska kateheza ob godu sv. Joţefa; druţinski kriţev pot.

