21. 6. 2020
1. berilo: Jer 20,10-13; Psalm: Ps 69; 2. berilo: Rim 5,12-15;
Evangelij: Mt 10,26-33

12. NEDELJA MED LETOM
Ko se pojavi strah, se objamemo – z Gospodom
Ne bojte se! Ključno je, da se ne bojimo. Vse, kar je skrito,
preprosto čaka, da se razodene in razkrije. »Seme« ni vrženo
v zrak, temveč je položeno v brazde prsti, kjer se preobrazi
ter začne kliti, rasti in zoreti ter dozoreti v sadež. Božja
beseda je seme v brazdi našega srca, ki skozi zgodbo našega
življenja klije, da bo pravočasno obrodila sadove.
Bog nam govori. Naša ljubezen od njega se razodeva prav v
poslušanju in da to, kar slišimo, posredujemo naprej. Kar slišimo, zori preko
tega, da to delimo z drugimi. Največji zaklad Božje besede je v trenutkih
čakanja, ki vodijo do rojstva svetlobe.
Ljudje se pogosto bojimo, toda karkoli naj se zgodi, on je z nami. To je gotovost,
ki nam dopušča, da lahko lovimo ravnotežje celo sredi najbolj uničujočih neviht.
Bati se moramo samo tega, da se ne bi zaprli pred njim in mu ne dopustili, da bi
bil naš Bog.
Dva vrabca, en novčič. Kjer bije življenje, tam je tudi on. Resnična vrednost
življenja ni v materialni veličini ali moči, ampak v izviru življenja samega, v
Bogu Stvarniku in Očetu.. Zato je vsak prostor, kjer je življenje, kraj srečanja z
njim. Priča o njegovi naklonjeni ljubezni, njegovem služenju vsakemu in vsemu,
kar obstaja.
Ljubečo pozornost Boga razkriva tudi preštevanje las na naši glavi. Čeprav je
takšno početje nesmiselno, je to domiselna prispodoba tega, kako nas Bog ljubi.
V obdobjih žalosti in zapuščenosti nam je lahko v pomoč, če preštejemo nekaj
las in se spomnimo Božje ljubezni do nas. On nas ne bo nikoli zapustil. Nikoli
mu ni nesmiselno biti z nami. On nas ljubi tako noro, kot je noro preštevati lase.
Če naš Oče misli na dva vrabca, koliko bolj misli na nas. Če mu ni odveč biti
pozoren do majhnih vrabcev, zakaj bi mu bili mi odveč. Naš strah izgine, ko se

zavemo te neizpodbitne resnice. Bog je naklonjen človeštvu, nikoli ni proti
človeštvu. In če molči, to ni zaradi pomanjkanja skrbi, temveč zaradi njegove
širše perspektive, ki presega obzorja zemeljske časovnosti.
Ko se znajdemo na kraju med neznanimi obrazi, doživimo izkušnjo tujca. Toda
takoj ko zagledamo znan obraz, se nam srce razširi. Ko nas drugi, ki nam je
dragocen, prepozna, smo se pripravljeni zanj tudi izpostaviti. Kristus je znan
obraz sredi množice. Omogoča nam, da se mu približamo in da ga tudi priznamo
kot svojega Prijatelja in Gospoda svojega življenja. Kako naj imamo strah pred
njim, ki nas je izvolil za prijatelje?
Jezus spoštuje tudi človekovo svobodo. Če človek noče z njim deliti svojega
življenja, mu tudi to dopušča. Njegovo spoštovanje je do vsakega človeka tako
veliko, da se ne vmešava v prostor njegove svobodne odločitve, pa četudi gre za
življenje brez njega.
Hvala ti, dobri Bog, moj Gospod, da si mi vedno naklonjen.
Hvala, da mi pomagaš čakati na tvoj odgovor, saj je včasih bolje,
da vidim širšo sliko, preden me povedeš korak naprej. Hvala, da si z menoj po
Svetem Duhu, ki mi vliva ljubezen in zaupanje vate ter se tako raje kot strahu
prepustim tvojemu objemu Ljubezni. Hvala, da me o istem spominjaš v
skupnostih. Ko nam gre težje, je še bolj pomembno, da se povežemo.

OBVESTILA
Zaključek verouka:
2. razred – nedelja, 21. junij 2020, ob 10.00
3. razred – nedelja, 28. junij 2020, ob 10.00
Družine veroučencev ste vabljene, da se udeležite svete maše ob uri, kakor je za
vsako skupino določeno. Takrat bodo veroučenci prevzeli spričevala in
Slomškova bralna priznanja.
NE POZABI NA JEZUSA
V veselju počitniških dni ne pozabi na Jezusa.
Dovoli mu, da se tudi v sproščeni igri veseli s teboj.

Župnijska Karitas zbira prijave za zvezke za šolsko leto 2020/21 do 30. 6.
2020.

V Katoliški cerkvi 24. junija praznujemo slovesni praznik rojstvo
Janeza Krstnika. V koledarju cerkvenega leta se slovesno
spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini
odrešenja: učlovečenega Božjega Sina Jezusa Kristusa (na božič,
25. decembra) in njegove deviške matere Marije (8. septembra).
Edini svetnik, čigar rojstvo Cerkev proslavlja s posebnim
praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Njegova vloga
je posebej pomembna ob prehodu iz Stare v Novo zavezo, saj Janez Krstnik velja
za angela glasnika pred Mesijo.
Evangelist Luka (Lk 1,5–25) poroča, kako je Bog po angelu očetu Zahariju
naznanil Janezovo rojstvo, podobno kot kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje
Jezusa, Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka,
s katerim je naznačeno njegovo rojstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan
in pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst
spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod,
krščeval v reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil
Jezusa (Mt 3,13–17; Mr 1,9–11 in Lk 3,21–22) ter ga pri tem razglasil za
obljubljenega Mesija.
V počastitev 29. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti vas
vljudno vabimo na slovesnost z mašo za domovino, v četrtek, 25. junija 2020, ob
19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka). Sv. mašo za domovino bo ob 19. uri daroval g.
Jože Pacek, letošnji zlatomašnik, s petjem pa jo bodo popestrili pevci Mešanega
pevskega zbora Župnije Brežice (zborovodkinja: Jelka Žnideršič). Po maši se bo

slovesnost nadaljevala ob lipi, od leta 1991 posvečeni domovini. Slavnostna
govornica bo podžupanja Občine Brežice, ga. Mila Levec, kulturni program
pa bodo pripravile študentke, sodelujoče pri projektu Slomškov literarni
festival, in glasbenika Florijan ter Judita Volčanšek. Po uradnem delu bo
sledila zdravica domovini in druženje vseh prisotnih s pogostitvijo. Vljudno
vabljeni!
Organizatorji: Društvo 1824, Župnija Brežice in Občina Brežice.
Prireditev je podprla Občina Brežice.

Ob državnem prazniku , 25. juniju, vas prosimo, da na vsako slovensko hišo obesimo
državno zastavo in s tem pokažemo spoštovanje do domovine in tistih, ki so nam jo ob
osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 tudi z žrtvami pridobili.
Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 28. junija 2020, ob 10.00.
Čiščenje cerkve bo v sredo, 24. junija 2020, in sicer od 15. ure naprej.
V petek, 26. junija, bo v farni cerkvi ob 18.00 druga vaja za prvoobhajance,
ki se je po možnosti naj udeležijo tudi starši.
V soboto, 27. junija 2020, bo od 14.30 v farni cerkvi sveta spoved za
prvoobhajance, starše in krste botre.

8. obletnica

Bolni in starejši ste vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.
Ob 8.00
za farane /
za † Vretič Veroniko (obl.), Cecilijo (obl.), Ivana,
NEDELJA
starše Omerzu, Marijo in Jožeta Koprivnjak,
12. med letom;
21. 6.
Maksa in Ano Zorko
Alojzij Gonzaga,
2020 Ob 10.00 za † Jožeta Ferenčak, Toneta Ajster in sorodstvo

redovnik

PONEDELJEK

Janez Fisher, škof,
Tomaž More, mučenca

Ob 19.00
Ob 8.00

22. 6.
2020 Ob 19.00

SREDA

za edinost v Cerkvi in trdnost vere

Ob 8.00

za † družino Lepšina in Šavrič
za † Cuzi Alojza, Marijo in Slavka

24. 6.

Rojstvo Janeza Krstnika,
2020
kres

ČETRTEK

dan državnosti,
Doroteja iz Montauna,
mati, mistikinja

PETEK

JožefMarija Escrivá,
ustanovitelj Opus Dei

SOBOTA

Ema (Hema) Krška,
kneginja

Ob 19.00
Ob 8.00

25. 6.
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

26. 6. Ob 19.00
2020
Ob 8.00

27. 6.
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

NEDELJA
13. med letom;
Pavel I.,
papež

za † Mikac Marijo (30. dan)

Ob 8.00

23. 6.
Jožef Cafasso, redovnik 2020
Ob 19.00
TOREK

za † Habinc Alojza, Ano, brate, sestro
za † sorodnike in dobrotnike

28. 6.
Ob 10.00
2020
Ob 19.00

za † rodbine Mališa /
za † Bratanič Franca (80 let)
za † Žerjav Draga (nam. cv.)
sv. Rok za † Polovič Tilko (nam. cv.)
za duše v vicah
za † Cizelj Marijo (30. dan) /
za † Savnik Janeza (obl.), družino Savnik in Vratič
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za zdravje v družinah

za † Podpečan Stanislava (nam. cv.)
za farane /
za † Jožeta Ogorevc (obl.), † Ogorevčeve,
Ferenčakove in Kostevčeve
ZA DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV
za † Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah
za † Miroslavo Kalin

Na župnijski spletni strani lahko spremljate prispevek o kulturni dediščini, ki ga pripravljata Alenka
Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.
Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite k svetim mašam tudi
med tednom, ko beremo vrtnice.
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