8. 3. 2020
1. berilo: 1 Mz 12,1-4a; Psalm: 33; 2. berilo: Tim 1,8b-10; Evangelij: Mt 17,1-9

2. POSTNA NEDELJA
Gospod, kaj mi kažeš?
Jezus Kristus je izpolnil vse obljube, ki so bile dane Abrahamu
in njegovim duhovnim potomcem. V vsem, kar je Jezus storil
in rekel, si je prizadeval, da bi ugajal svojemu Očetu v nebesih
in ga poveličeval. Vedel je, da je uspeh njegovega poslanstva
odvisen od njegove pripravljenosti sprejeti Očetovo voljo ne
glede na to, koliko ga bo to osebno stalo.
Jezus je trikrat povedal svojim učencem, da bo trpel in umrl na
križu in tako izpolnil poslanstvo, ki mu ga je dal Oče. Ko se je bližal čas, da se
bo daroval na križu, je odpeljal svoje tri ljubljene učence na vrh gore. Tako kot
sta bila Mojzes in Elija privedena na Božjo goro, da bi tam sprejela Božji klic in
svoje poslanstvo, tako je zdaj Jezus pred očmi svojih treh ljubljenih učencev
skupaj z Mojzesom in Elijem na gori s pogledom na obljubljeno deželo.
Zakaj se je Jezus prikazal ves bleščeč skupaj z Mojzesom in Elijem? Druga
Mojzesova knjiga nam pove, da je, ko se je Mojzes srečal z Bogom na Sinajski
gori, njegov obraz sijal, ker je govoril z Bogom (2 Mz 34,29). Apostol Pavel je
zapisal, da Izraelci zaradi tega niso mogli gledati Mojzesovega obraza (2 Kor
3,7). Potem ko je Elija, največji od prerokov, uničil vse Baalove duhovnike in
njegove idole, se je zatekel na Božjo goro na Sinaju. Tam je Bog pokazal Eliju
svojo slavo v velikem gromu, močnem vetru in ognju ter ga nagovoril s tihim
glasom. Ko mu je Elija povedal, zakaj je na gori, mu je dal novo poslanstvo.
Jezus, ki je v svoji slavi skupaj z Mojzesom in Elijem, želi s tem povedati, da je
tudi on pripravljen izpolniti poslanstvo, ki mu ga je dal Oče.
Jezus je odšel na goro dobro vedoč, kaj ga čaka v Jeruzalemu - izdaja, zavrnitev
in križanje. Jezus je zelo verjetno razpravljal o tej pomembni odločitvi z
Mojzesom in Elijem. Tudi Bog Oče je govoril z Jezusom in odobril njegovo
odločitev, da sprejme smrt na križu iz ljubezni do njega in vsega človeštva in
stvarstva: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«
Oče proslavi svojega Sina, ker mu je bil zvest in ga je bil pripravljen v vsem
poslušati. Oblak, ki je zasenčil Jezusa in njegove apostole, pa je izpolnil sanje
Judov, da bo z Mesijem oblak Božje prisotnosti znova napolnil tempelj (2 Mz
16,10; 19,9; 33,9; 1 Kr 8,10; 2 Mak 2,8). Jezus Kristus ne želi samo, da vidimo

njegovo slavo, temveč želi to slavo deliti tudi z nami. Jezus nam pokaže pot do
Očetove slave: sledite mi, poslušajte moje besede. Izberite pot, ki sem jo izbral
za vas, in prejeli boste blagoslov kraljestva mojega Očeta. Tudi vaše ime bo
zapisano v nebesih. Jezusova slava čaka vsakega od nas, če bomo sledili
njegovim stopinjam.
Tudi mi smo kot učenci Jezusa Kristusa poklicani, da smo priče njegove slave.
Vsi, ki z razkritim obrazom gledamo Gospodovo slavo, se spreminjamo v
njegovo podobnost. To prihaja od Gospoda, ki je Duh (2 Kor 3,18). Gospod želi
razkriti svojo slavo nam, svojim ljubljenim učencem. Ali res iščemo njegovo
navzočnost z vero in spoštovanjem?

OBVESTILA
Duhovniki Videmske dekanije smo se za letošnji postni čas odločili, da ne bomo
imeli zaradi slabe udeležbe vernikov postnih govorov vsak postni petek, zato pa se
bomo duhovnikih po župnijah izmenjali nekaj postnih nedelj. Danes, na 2. postno
nedeljo, 8. 3. 2020, ima pri nas v Brežicah obe dopoldanski maši (8.00 in 10.00) in
pri njih pridiga g. župnik Mitja Markovič iz Vidma ob Savi, in ga med nami lepo
pozdravljamo. Brežiški župnik Milan Kšela pa ga zamenjujem na župnijah Videm ob
Savi in Zdole.
Vloga ženske v Katoliški cerkvi v Sloveniji V krščanski teologiji in verovanju ima
najvišjo čast Devica Marija, ki se je odzvala na Božje povabilo in postala Božja Mati
(Theotokos oziroma Bogorodica). Od koncila v Efezu leta 431 se Mariji s tem
nazivom uradno priznava, da je mati Jezusa – Boga in ne samo mati Jezusa –
človeka.
Jezus v evangelijih nikoli ne izpostavlja ali ločuje ženske vloge, vendar iz njegovega
delovanja lahko razberemo, da ženskam priznava enako dostojanstvo kot moškim:
srečanje s Samarijanko (prim. Jn 4,1–42); povabilo prešuštnici k spreobrnjenju
(prim. Jn 8,1–11); skupina žena, ki ga je spremljala ob apostolih. Ne nazadnje se na
velikonočno jutro ob vstajenju kot prvi prikaže Mariji Magdaleni, ki ji je Cerkev
priznala, da je apostolka apostolov (apostolorum apostola).
V Katoliški cerkvi v Sloveniji so ženske najpogosteje prisotne na odgovornih in
vodstvenih delovnih mestih v pastorali, katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah
in v laiških združenjih. Ženske so najpogosteje tudi voditeljice oz. direktorice
katoliških vzgojno-izobraževalnih ter socialnih zavodov, kot so vrtci, dijaški
domovi, domovi za ostarele, domovi duhovnih vaj. Večino slovenskih katoliških
kulturnih in izobraževalnih ustanov vodijo redovnice ali laikinje kot direktorice
oziroma ravnateljice. V 31 slovenskih katoliških izobraževalnih ustanovah je
ženskam večinoma zaupana vzgojna naloga otrok in mladine.
Kot sodelavke delujejo v 13 katoliških domovih za ostarele ter so dejavno vključene
v življenje župnij kot voditeljice župnijskih pevskih zborov in članice župnijskih
pastoralnih svetov.

V katoliških medijih delujejo kot novinarke, komentatorke, publicistke in urednice.
Ženskam so zaupana odgovorna mesta v strukturi lokalne Cerkve, kjer delujejo kot
izvršne tajnice (generalne tajnice), predsednice ali svetovalke.
V 17 redovnih skupnostih v Sloveniji živi in dela 758 redovnic, ki na različne načine
uresničujejo svoje poslanstvo, delujejo na dobrodelnem in vzgojnem področju ter
vodijo duhovne programe za odrasle in mladino.
Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 9. 3. 2020, po večerni sveti maši v
Slomškovi sobi v župnišču.
V soboto, 14. marca 2020, bo po večerni sveti maši (ob 19.00) v Slomškovi sobi v
župnišču redna seja članov ŽPS. Prosim za zanesljivo udeležbo. To bo zadnje
srečanje ŽPS v tem sestavu mandata 2015-20.
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Križevega pota.
Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola (26. 2. – 11. 4. 2020) z geslom
»Za zdravje in zdrave odnose« vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na
cesti, pri delu v službi in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog.
Želimo si zdravja in zdravih odnosov v družinah. Radi bi varno prišli na cilj
in pri tem ne ogrožali drugih.
V Splošni bolnišnici Brežice 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 življenje«.
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 Brežicah 20. 3., 21. 3. in 22. 3. vsakič od 16.00 do
18.00 v Slomškovi sobi v župnišču, Cesta prvih borcev 34.
V soboto, 14. marca, od 8.30 do 17.00 bo v prostorih Škofijske gimnazije A. M.
Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru potekalo 3. vseslovensko srečanje mož,
očetov in sinov. Zbrali se bodo ob naslovu »Moškega in žensko ju je ustvaril«. Ob
9.30 uri bo somaševanje vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.
Sledilo bo predavanje in pričevanje dr. Andreja Perka in njegove soproge Verene. O
temi predavanja se bodo možje pred kosilom pogovorili v malih skupinah. Po kosilu
sledi okrogla miza ob isti temi. Sodelovali bodo trije gostje. Srečanje bodo zaključili
s skupno molitvijo in blagoslovom ob 17.00.
Prijave za srečanje sprejemajo na spletni strani moskaduhovnost.si.

8. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA

Ob 18. uri
Ob 8. uri

za farane /
za † Antona Bruderman (obl.), † Brudermanove,
Vogrinčeve, Bobnarjeve in Korčétove
za † Strgar Staneta (38. obl.), starše Strgar in
Zorič
za † Urek Ivana (obl.)
za † Alojzijo Kolan (36. obl.)

Ob 18. uri

za † Pavlovič Diano (nam. cv.)

Ob 8. uri

za † Alenko Žust, roj. Berglez (nam. cv.)

2. postna
Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

PONEDELJEK

Frančiška Rimska,
redovnica

TOREK

8. 3.
2020

9. 3.
2020

Ob 10.uri

40 mučencev
iz Armenije

10. 3.
2020 Ob 18. uri

SREDA
Benedikt, škof

11. 3.
2020 Ob 18. uri

ČETRTEK

Inocenc I., papež;
gregorjevo

PETEK
Leander Seviljski,
menih, škof

SOBOTA
Matilda, kraljica

NEDELJA
3. postna,
papeška
Ludovika de Marillac,
redovnica

Ob 18. uri

za † Jeršič Ivana (30. dan)
za † stare starše Dimič, starše, brate, sestre in
sorodnike Dimič-Cerjak in duše v vicah
za † Cerjak Karla (nam. cv.)
v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet
v Domu upokojencev za † Medved Ivana (obl.)
ter starše Medved in Ogorevc
za † Vinka Kržan (20. obl.)

Ob 8. uri

za † Žerjav Draga (nam. cv.)

Ob 8. uri

12. 3.
2020 Ob 18. uri
13. 3.
2020

za † Marijo Ogorevc (obl.)
Jutranje sv. maše ni.

Ob 8. uri
Ob 16.uri

14. 3.
2020 Ob 18. uri
Ob 8. uri

15. 3.
Ob 10.uri
2020
Ob 18. uri

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Tomše Slavico in za vse † Tomšetove
za farane /
za † stare starše Grubič-Jalovec, očeta Jalovec
Mihaela in teto Hribar Jožefo
za † Jožefa in Jožefo Koprivc in vse † sorodnike
za † stare starše Gramc, starše in brata Baškovič
in † Bláževičeve
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Svete maše med tednom so v zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu,
Kržičnikova 2, Brežice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 8. 3. 2020 do 15. 3. 2020
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota, 14. 3., ob 9.00
Sobota zvečer
Nedelja, torek, sreda, četrtek

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

Spodbude za postni čas
»Če namreč odpustite ljudem njih pogreške,
bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.«
(Mt 6,14)

Da bi lahko živeli iz brezpogojne in oživljajoče ljubezni Svete
Trojice, nas Jezus uči moliti. V nasprotju s skušnjavami, ki silijo v
samogovor, nas Jezus uči pogovora z Očetom. Ne molimo pred
ljudmi, ampak v Očetu. Ne molimo zato, da bi se Bog uklonil
našim željam, ampak zato, da bi mi slišali Očeta in njegovo voljo,
njegovo željo o meni, ki sem njegov sin ali hči.
Avguštin je zapisal, da je molitev »telovadba hrepenenja«.
Hrepenenje je naša najvišja sposobnost. Z njo ničesar ne delamo,
sprejemamo pa vse. Vse to, kar je – in Bog je vse! – je potrebno
sprejeti in ne narediti. V tem je odrešenje. Hrepenenje ni sanjarija,
ampak z voljo hoteti sprejeti drugega, ki se podarja in je dar.
Hrepenenje je sprejemanje drugega kot dar. Ko hrepenim
pričakujem in ničesar ne zahtevam.
Prošnje Očenaša so prav to. Ko jih molimo
v resnici tudi mi hočemo, kar nam Oče sam
želi dati. Bog je Oče, naj bo torej za nas
Oče! On hoče in mi hočemo, naj bo tako, za
»nas«, zame in za vse.

Mi smo najprej potreba po nebeškem Očetu, potem pa potreba
po njegovih darovih: vsakdanji kruh, odpuščanje, bratstvo in
zmago nad hudičem.
V molitvi ga sedaj prosimo, naj se v nas zgodi to, kar je od nekdaj
v njem. On nujno posvečuje svoje ime, kraljuje, izpolnjuje svojo
voljo, daje kruh in odpuščanje, nas rešuje v skušnjavi in osvobaja
hudega duha. Ta njegova nujnost postane naša po Duhu, ki stori,
da prosimo in želimo to, česar on ne more, da ne bi dal.
O enaš« je molitev Jezusa, Sina, ki nam daje, da smo to, kar
smo: enaki njemu, sinovi v Sinu, ki se obračajo na Očeta s samim
njegovim Duhom. Odpuščanje bratu/sestri je preizkus ali sem
resnično molil. Ko odpustim tebi, resnično spoznam Boga kot
Očeta. Če ne odpustim, je moja molitev zlagana. Odpuščanje
je zato vsakdanji kruh Duha.
Premislim: Kako sem v postnem času organiziral svojo molitev?
Kako in kdaj molim? Ali zjutraj naredim pred Očetom pravi
namen in potem zvečer gledam nazaj in se mu zahvaljujem, da me
je vsak hip ljubil skupaj z vsemi, ki sem jih čez dan srečal?
Premislim:
Kaj mi naš nebeški Oče želi dati po mojem življenju in po
življenju drugih, še posebej tistih, s katerimi imam težave?
p. Vili Lovše

Želimo vam mir, ljubezen in notranje prebujenje
v postnem času.
ŽPS in župnik Milan Kšela

