2. 8. 2020

1. berilo: Iz 55,1-3; Psalm: Ps 145; 2. berilo: Rim 8,35.37-39; Evangelij: Mt 14,13-21

18. NEDELJA MED LETOM
Božja matematika
Kamor koli je šel Jezus, se je zbrala množica ljudi, ki so ga želeli
srečati − ljudje iz vseh plasti družbe − bogati in revni, učenjaki in
preprosti delavci, emigranti in pogani. Kaj jih je pritegnilo k
Jezusu? Ali zgolj radovednost ali iskanje ozdravljenja? Mnogi so
ga iskali tudi zaradi teh razlogov, toda mnogi so ga iskali, ker so
bili Boga lačni. Jezusovo sporočilo o Božjem kraljestvu ter
znamenja in čudeži, ki jih je delal, so vzbudila v njih novo
upanje in pričakovanje, da bo Bog deloval na nov in mogočen način ter tako ljudi
osvobodil greha in zatiranja ter jim prinesel blagoslov svojega kraljestva.
Jezus ni nikoli razočaral tistih, ki so ga iskreno iskali. Vidimo, kako je Jezus s
svojimi dvanajstimi učenci stopil v čoln, da bi našli samoten kraj za počitek ob
Galilejskem jezeru, toda našli so množico nekaj tisoč ljudi, ki jih je že
pričakovala. Jezus jih je sprejel z odprtimi rokami. Njegovo sočutje je pokazalo
globino Božje ljubezni in skrbi za svoje ljudstvo. Oznanil jim je Božjo besedo,
da bi jih okrepil v veri ter ozdravil številne bolne med njimi.
Ko se je približal večer, so učenci želeli, da bi ljudi odpustil. Namesto tega je
učencem rekel, naj oni sami nahranijo vso množico. Na ta način je zelo verjetno
želel preizkusiti njihovo vero in jim dati znamenje Božje naklonjenosti svojemu
ljudstvu. Jezus je vzel tisto malo, kar so učenci imeli − pet hlebov in dve ribi − se
zahvalil svojemu nebeškemu Očetu ter naročil, naj razdelijo med vse. Ostanki
(12 polnih košar) kažejo na neizmerno velikodušnost Boga, obilje darov, ki
prinašajo blagoslov, zdravljenje, moč in okrepitev.
Čudežna nahranitev velike množice spominja na čudežno mano v puščavi po
Mojzesovi prošnji za svoje ljudstvo (2 Mz 16). Vsakodnevna hrana/mana
Izraelcem v štiridesetih letih potovanja po puščavi je napovedovala pravi nebeški
kruh, ki ga bo Jezus dal učencem pri zadnji večerji pred svojo smrtjo na križu.
Jezus trdi, da je on tisti pravi nebeški kruh, ki lahko zadovolji najglobljo lakoto

po Bogu (Jn 6,32-35) in daje moč, da lahko hodimo za njim in gradimo njegovo
kraljestvo.
Nasičena pet tisoč glava množica kaže na izjemno Božjo velikodušnost in
njegovo veliko dobrotljivost do nas. Ko Bog daje, daje obilno. Daje več, kot
potrebujemo, da lahko delimo z drugimi, še posebej s tistimi, ki so v različnih
potrebah. Bog sprejme tisto malo, kar imamo, in to pomnoži v dobro drugih.
Zaupajmo torej v Božjo skrb za nas in z veseljem delimo z drugimi, posebej s
tistimi, ki so v pomanjkanju.
Gospod, hvala, da mi daješ zgled, kako lahko ravnam ob notranji lakoti in žeji.
Ti si zdržal v lakoti in žeji, nisi napolnil te praznine, nisi zbežal.
Ti si šel v odnos z Očetom, prisluhnil si mu.
Iz tega odnosa si lahko videl potrebe ljudi in jim prisluhnil ter koščke spremenil v
polnost. Hvala, da tudi mene vabiš v odnos z Očetom.
Hvala, Oče, da ti lahko izročam vse in ti to spreminjaš v obilje.

OBVESTILA
PORCIUNKULA pri kapucinih v Krškem
Nedelja, 2. avgust 2020
7.00 – 11.30 priložnost za spoved
8.00
sveta maša, mašuje g. Blaž Franko, novomašnik
10.00
sveta maša, mašuje g. Blaž Franko, novomašnik
zahvalna pesem
Ozvočenje za svete maše bo ob slabem vremenu in večji udeležbi tudi zunaj na vrtu – ob samostanu.

Približuje se 9. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja
Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za †
Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v ponedeljek, 10. avgusta 2020, v njuni
rojstni župniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska
sveta maša bo v Marijareški župnijski cerkvi ob 11.00 in potem v Planinskem
domu pod cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom
10. 8. 2020 ob 8.00 izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena
prevoza in pogostitve 15€ po osebi.
Vabimo vas na župnijsko žegnanje v čast sv. Lovrencu v nedeljo, 9. avgusta
2020. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00. Ob 10. uri bo slovesna sveta
maša, ki jo bo vodil gospod Franc Rataj, CM, vizitator lazaristov.
Rokovo žegnanje v čast sv. Roku bomo pričeli na praznik Marijinega
vnebovzetja, 15. avgusta 2020, ob 19. uri. Pri tej maši bo blagoslov zdravilnih
rož. Obnovili bomo tudi posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji.
Na Rokovo, 16. avgusta 2020, bodo sv. maše ob 6., 7., 8., 9., 10. in ob 19. uri.

Slovesno sv. mašo ob 10.00 bo daroval novomašnik Rok Vinko Žlender, CM,
kaplan v Dobovi. Ves čas bo tudi priložnost za spoved v okviru ukrepov covid19. Lepo vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!
Škofijska Karitas Celje vabi k akciji »Vsak dar šteje, saj je dar za našo
prihodnost.« Prosi za vašo pomoč socialno ogroženim otrokom. Pomagajte nam
razdajati NASMEH UPANJU še naprej. Pošljite SMS s ključno besedo
SOLIDAREN ali SOLIDAREN5 na 1919 in darujte 1 € oz. 5 € za pomoč
otrokom. Dar lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0510 0801 5567 619, sklic
29208, koda namena: CHAR. Iskrena hvala.
Verniki ob vstopu v cerkev uporabijo razkužilo, nosijo zaščitno masko in skrbijo za
primerno razdaljo.
Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben
nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in
naslova).
Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije
COVID-19 (stanje: 21. julij 2020) na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-slovenskih-cerkvah-v-casukrepitve-epidemije-covid-19-stanje-21-julij-2020

POČITNIŠKE MISLI VEROUČENCEV
Med počitnicami se zelo zabavam. Hodim v hribe, na sprehode, se igram, zabavam z
družino, pojem, plešem ... In ugotovila sem, da je to najzabavnejše v družbi
najbližjih.
Sara Žnideršič
Iz 23. seje ŽPS, ki je bila v četrtek, 16. 7. 2020:
 Farno in Rokovo žegnanje bomo obhajali s svetimi mašami. Zaradi
ukrepov covid-19 se opusti pogostitev in stojnice.
 V Slomškovem domu se bo glede na razpoložljiva finančna sredstva položil
zaključni estrih nad kapelo in prostori Karitas ter stiropor nad učilnico ter v
tlake elektroinstalacija ter dovodi za centralno kurjavo; v septembru obnova
poškodovanih spodnjih okenskih letvic v nadstropju.
 Društvo 1824 in Župnija Brežice se zahvaljujeta vsem, ki so pomagali pri
organizaciji in izvedbi slovesne svete maše v cerkvi sv. Roka in prireditvi ob
dnevu državnosti (25. 6. 2020) ter Slomškovem literarnem festivalu (8. 7.
2020).
 Društvo 1824 pripravlja umetnostno-zgodovinski vidik brežiške župnije,
posnetki Alenke Černelič Krošelj in Davorja A. Lipeja so objavljen na
spletni strani društva.
 V avgustu bo organiziran Oratorij 2020; Kapele: 10.-16. 8.2020, Brežice:
23.-29.8. 2020

8. obletnica

NEDELJA
18. med letom,
Evzebij
iz Vercellija, škof
PONEDELJEK
Martin, menih

TOREK
Janez M. Vianney,
arški župnik

SREDA

Marija Snežna (Nives)

ČETRTEK
Jezusova spremenitev na
gori, 1. četrtek

Ob 8.00

2. 8.
2020

3. 8.
2020
4. 8.
2020
5. 8.
2020
6. 8.
2020

7. 8.
Sikst II., papež, mučenec;
2020
1. petek
SOBOTA

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Lapuh Marijo (obl.)
za vse poznane žive in pokojne duhovnike

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Polovič Tilko (nam. cv.)
za † starše, stare starše, brate in sestre CerjakDimič, botre in duše v vicah
za † Danielo in Ceneta Šavrič (nam. cv.)
za duhovniške in redovniške poklice;
molitev pred Najsvetejšim
za † Ključarič Roziko (roj. dan) /
za † Pečnik Ivana (obl.)
za † Martina Pavlovič in starše;
sledi pobožnost 1. petka
za † Cerjak Martina (3. obl.) iz Brezine

Ob 10.00

Ob 19.00
Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00

PETEK

Dominik, duhovnik,
ustanovitelj dominikancev

Ob 19.00
Ob 8.00

za farane /
za † Rezko Preskar (obl.), starše Preskar, vse
sorodnike in duše v vicah
za † Švajger Stanka (obl.), Ivana Gerjevič (obl.) in
sorodnike
za † Žerjav Anico, 2 Anici Zupet in Ano Lupšina
po namenu

Ob 19.00
Ob 8.00

8. 8.
2020

Ob 19.00
Ob 8.00

NEDELJA
LOVRENČEVA
9. 8.
19. med letom,
2020
Terezija B. od Križa
(Edith Stein, mučenka)

Ob 10.00
Ob 19.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Preskar Terezijo, Marijo Baškovič in duše v
vicah
za † starše Marka in Antonijo Tusun, stare starše
Tusun in Žerjav, † strice in teto
za farane /
za † očeta Jožeta in brata Jožeta Kostevc (obl.),
† Kostevčeve, Ogorevčeve in Franca Ferenčak
za † Aleksandro in Alojza Eržen
za † starše Jožico in Dušana Jovanovič, stare starše
Slavo in Antona Štritof

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
Na spletni strani Društva 1824 (http://drustvo1824.si/) lahko spremljate prispevke o
kulturni dediščini, ki jih pripravljata Alenka Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.
Izdal: Župnijski urad Brežice; odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si
Župnijska Karitas: 041-754-877

