26. 7. 2020

1. berilo: 1 Kr 3,5.7-12; Psalm: Ps 119; 2. berilo: Rim 8,28-30; Evangelij: Mt 13,44-52

KRIŠTOFOVA NEDELJA
»Z veseljem darujem – življenja rešujem.« S tem geslom danes, 26. julija,
obhajamo nedeljo svetega Krištofa, zavetnika popotnikov.
Blagoslavljamo naša vozila (avtomobile, kombije, motorje, kolesa …) in delimo
Krištofove kartončke in nalepke, verniki pa ob tej priložnosti darujemo 1 cent za
vsak srečno prevožen kilometer za misijonska vozila.
Preko misijonske vozniške akcije MIVA Slovenija že 33 let
pomaga slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah
tretjega sveta. Koronavirus naših misijonarjev zagotovo ne bo
ustavil, da bi nehali delati dobro! Ljudem bodo pomagali, kolikor je le v njihovih
močeh. Bog povrni za vaše darove.

17. NEDELJA MED LETOM
Božji pogled na dogodek
Človek iz prilike (Mt 13,44) je bil ves od veselja in je prodal
vse svoje premoženje. Zakaj? Ker je našel zaklad, ki je bil
dragocenejši od vsega, kar je imel. Ni pa imel dovolj za nakup
zaklada. Na srečo je zbral dovolj denarja za nakup polja, kjer je
bil skrit zaklad. Podobno je tudi z Božjim kraljestvom
pravičnosti, miru in veselja (Rim14,17). To je neprecenljiv
zaklad. Toda daje se nam po ceni, ki si jo lahko privoščimo! Ne
moremo plačati polne cene za življenje, ki nam ga daje Bog.
Toda ko sprejmemo življenje, ki nam ga ponuja Bog, prejmemo nedoumljivo
velik zaklad Božjega kraljestva.
Zakaj bi trgovec prodal vse za en biser? Brez dvoma zato, ker je menil, da je to
zanj najpomembnejše. Odkrivanje Božjega kraljestva je podobno iskanju in
najdenju skritega zaklada ali dragocenega bisera.
Ko odkrijemo Božje kraljestvo, prejmemo največji možni zaklad − samega
Gospoda. Prodaja vsega, kar imamo za pridobitev tega neprecenljivega zaklada,
bi lahko pomenila marsikaj − naše prijatelje, službo, naš »življenjski slog«, vse,
čemur posvetimo največ svojega časa. Zaklad je posebej povezan z našim srcem,

krajem želja in hrepenenj, krajem volje in osredotočenosti. Kjer je naše srce in
naše hrepenenje in veselje v njem, tam je naš zaklad.
Tako kot vlečna mreža, ki jo vleče čoln, lovi vse vrste rib v morju, tako tudi
Cerkev deluje kot Božji instrument za zbiranje vseh, ki pridejo. Tako kot vlečna
mreža ne ločuje oz. ne more razlikovati, tako tudi Cerkev ne razlikuje med
dobrimi in slabimi, neuporabnimi in koristnimi člani. Tudi Božje kraljestvo je
odprto za vse, ki ga bodo sprejeli in verjeli vanj. Toda prišel bo čas ločitve v času
sodbe, ko bodo angeli dobre in slabe ločili in bomo v tistem, kar smo s svojim
načinom življenja izbrali. Naša naloga je, da smo odprti do vseh, ki pridejo. Bog
bo na koncu dobrim (tistim, ki sprejemajo in sledijo Kristusu z življenjem v
njegovem Duhu) in slabim (tistim, ki zavračajo Kristusa) podelil nagrado, ki si jo
zaslužijo. Bog ponuja zaklad svojega kraljestva vsem, ki verujejo v Kristusa in
živijo svoje življenje z njim.
Ko je Jezus končal s pripovedjo prilik, je vprašal svoje učence: "Ste doumeli vse
to?" Jezus postavlja tudi nam isto vprašanje. Če želimo razumeti pomen prilik za
naše vsakdanje življenje, prosimo Svetega Duha, ki je naš vodnik in učitelj, naj
nam pomaga, da rastemo v razumevanju Božje besede v Svetem pismu.
Med Staro in Novo zavezo obstaja globoka enotnost. Obe sta navdihnjeni z enim
in istim Duhom (2 Tim 3,16). Stara zaveza je pripravljala Novo in Nova zaveza
izpolnjuje Staro –obe osvetljujeta druga drugo. Nova zaveza je v Stari, ki pa je
razodeta v Novi.Jezus je zaradi tega razlagal svojim učencem, kako je izpolnil,
kar je bilo obljubljeno in napovedano v Stari zavezi (Lk 24,27). Zato beremo
Staro zavezo v luči Kristusove odrešilne smrti in vstajenja.
Dobri Oče, hvala, da mi skozi svoj pogled pokažeš,
kaj je dobro in kaj slabo. Hvala, da mi v vsakem padcu pokažeš, da lahko vidim
padec (staro) ali pa to, kaj si ti, Gospod, naredil iz tega padca (novo).
Hvala, da mi daješ pogum in moč, da se soočim z vsem, kar je,
in izberem dobro – tvojo Ljubezen.

OBVESTILA
26. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god sv. Joahima in sv. Ane, staršev
Device Marije.
Vabilo na shod za življenje in k sv. maši za + Stjepana Kolića
Sv. maša ob 2. obletnici smrti bo v sredo, 29. julija 2020, ob 10. uri, na kraju
letalske nesreče (v Koritih – jasa med Bovcem in Golf igriščem Bovec).
Somaševanje bo vodil g. Milan Kšela, župnik v Brežicah. Kdor želi pod
vodstvom odraslih skavtov peš (okoli 15 min. hoje) – zbor ob 9.30 na parkirišču
vstopne postaje kaninske žičnice (Postaja A, Dvor 43, Bovec).

Dan prej, v torek, 28. julija 2020, ob 19. uri, bo na istem mestu potekal shod za
družine in življenje. Nagovorila nas bo Mateja Kolić, žena + Stjepana. Kdor želi
peš (okoli 20 min. hoje) – zbor ob 18.30 na parkirišču vstopne postaje
kaninske žičnice (postaja A, Dvor 43, Bovec). Inf. Bogdan Vidmar: 051 323 165.
V sredo, 29. julija, je god sv. Marte, ko je praznik župnijskih gospodinj. Vsem
dobrim in delovnim ženam v naši župniji, ki skrbite za urejenost župnišča in
prehrano župnika, Bog povrni.
Bliža se 2. avgust, ki ga predvsem Frančiškovi bratje in sestre obhajajo kot
praznik Device Marije Angelske v Porciunkuli.
Na ta dan imamo verniki priložnost za prejem zakramentov svete spovedi in
evharistije ter s tem povezan tudi popolni odpustek.
PORCIUNKULA pri kapucinih v Krškem
Sobota, 1. avgust 2020
7.00 – 7.55 spovedovanje
8.00
sveta maša
od 18.30
naprej priložnost za spoved
20.00
slovesna sveta maša, mašuje
g. Blaž Franko, novomašnik
(ozvočeno bo tudi na vrtu ob cerkvi, če ne bo
notri dovolj prostora)
Po maši spovedovanje in priložnost za osebno
ter skupno molitev do zaključka spovedovanja.

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 v soboto in nedeljo bo ob slabem vremenu in večji udeležbi tudi zunaj na vrtu
– ob samostanu.

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

8. obletnica

NEDELJA
17. med letom,
KRIŠTOFOVA;
Joahim in Ana,
starši Device Marije

Ob 8.00

26. 7.
2020 Ob 10.00

PONEDELJEK

27. 7.
Gorazd, Kliment in drugi
2020
učenci Cirila in Metoda
TOREK
Viktor (Zmago) I.,
papež

SREDA
Marta, Lazarjeva sestra

ČETRTEK

Peter Krizolog, škof,
cerkveni učitelj

PETEK

Ob 19.00

za † 3 Ane Habinc

Ob 8.00

na čast Slovanskih bratov Cirila in Metoda ter
njunih učencev Gorazda, Klimenta, Sava,
Angelarija, Nauma idr.
za † Ivana Gabrič (20. obl.)
za dušno in telesno zdravje

Ob 19.00
Ob 8.00

28. 7.
2020 Ob 19.00
29. 7.
2020 Ob 19.00
30. 7.
2020
31. 7.

Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00
Ob 19.00

Ignacij Lojolski, duhovnik,
2020
ustanovitelj jezuitov

SOBOTA
Alfonz M. Ligvorij,
cerkveni učitelj; 1. sobota

NEDELJA
18. med letom,
Evzebij
iz Vercellija, škof

1. 8.
2020

2. 8.
2020

za farane /
za † Štefka Kolić (2. obl.), vse † Kolićeve in
Ferenčakove
za † družini Žnideršič-Bertole

za † Gori Eleno (3. obl.)
Jutranje sv. maše ne bo.
za † Recer Ivanko (obl.) in Karla Recer
za † duhovnika Duh Ludvika in But Jožeta
za † Zorko Karla (7. dan) /
za † Marijo (ob RD) in Štefana (obl.) Gerjevič
za duše v vicah
za † Tončko (obl.) in Ljuba Šteger, Antona in
Anko Glogovšek, Franca in Marijo Kastelic, Nežo
in Janka Cvelbar ter Marijo Požar

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

Ob 8.00

prošnja Bogu za blagoslov in v čast Mariji

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Matica Ivana (nam. cv.)

Ob 10.00
Ob 19.00

molitev za družine pred Najsvetejšim

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

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

