16. 8. 2020

1. berilo: Iz 56,1.6-7; Psalm: Ps 67; 2. berilo: Rim 11,13-15.29-32; Evangelij: Mt 15,21-28

ROKOVA NEDELJA
Rokovo žegnanje v čast svetemu Roku smo pričeli na praznik Marijinega
vnebovzetja, 15. avgusta 2020, ob 19. uri. Pri tej sveti maši, ki sta jo darovala
dekan g. Roman Travar, CM, župnik v Artičah in Sromljah in g. Roman
Ivanetič, kaplan v Šentjerneju, je bil blagoslov zdravilnih rož. Obnovili smo
tudi posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji.
Danes, na Rokovo, 16. avgusta 2020, bodo svete maše ob 6.
uri (mašuje g. Matej Užmah, CM, župnik v Dobovi), ob 7. uri
(mašuje g. Janez Zdešar, letošnji srebrnomašnik – 25 let
mašništva, župnik na Veliki Dolini), ob 8. uri (mašuje Milan
Kšela, župnik v Brežicah), ob 9. uri (mašuje g. Robert
Smodiš, duhovnik pri sestrah na Resi pri Krškem), ob 10. uri
in ob 19. uri (mašuje letošnji zlatomašnik g. Marko Burger,
župnik pri Svetem Duhu na Velikem Trnu nad Rako).
Slovesno sveto mašo ob 10.00 bo daroval novomašnik g. Rok Vinko Žlender,
CM, kaplan v Dobovi.
Ves čas bo tudi priložnost za spoved v okviru ukrepov covid-19.
Lepo vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

20. NEDELJA MED LETOM
Tvoj glasnik milosti
Matejev evangelij je bil napisan za skupnost spreobrnjenih Judov. Po Jezusovem
zgledu so še naprej živeli po tradiciji judovskega ljudstva in izpolnjevali
Mojzesovo postavo v celoti. Po uničenju Jeruzalema leta 70 so farizeji začeli
reorganizirati judovstvo in so v imenu zvestobe Mojzesovi postavi poskušali
preprečiti širjenje krščanstva. Začeli so jih izganjati iz sinagog. Ta sovražnost je
skupnost krščanskih Judov privedla v globoko krizo. Tako farizeji kot kristjani so
trdili, da so zvesti Božji postavi. Kdo je imel prav? Na čigavi strani je bil Bog?
Matej piše svoj evangelij ravno zato, da vzpodbudi in podpre skupino judovskih
kristjanov in jim pokaže pot do nove oblike pravičnosti, boljše, kot jo živijo
farizeji.
V primeru Kanaančanke je lahko nova skupnost videla, kako je Jezus naredil
konkretne korake, da bi presegel omejitve religije, ki je bila zaprta
sama vase, in kako je prepoznal Božjo voljo izven svoje
tradicionalne religije –judovstva.
Ženska je pripadala drugemu narodu in religiji. Jezusa je prosila,
da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je obsedel nečisti duh. Pogani
niso imeli težav priti k Jezusu. Toda Judje (in zato tudi Jezus) so
imeli težave s sobivanjem s pogani, kajti postava jim je
prepovedala vzpostaviti stik z osebo druge religije ali naroda.
V celotnem Svetem pismu lahko vidimo, da Bog vedno posluša jok zatiranih.
Toda Jezus ne posluša vpitja te žene. In ko so se je tudi učenci želeli rešiti,
razloži svoj molk: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Njegov
molk izhaja torej iz zavedanja njegovega poslanstva in njegove zvestobe Božji
postavi, njegovemu Očetu.
Jezusova zavrnitev ne ustavi ljubezni te matere, ampak išče ozdravitev tam, kjer
jo je zaslutila po svoji intuiciji. Vrže se k njegovim nogam in nadaljuje s svojo
prošnjo. Jezus, ki je zvest pravilom svoje religije, odgovarja s prispodobo, kako
ni prav, da se vzame kruh otrokom in se ga daje psom. Primerjavo je vzel iz
vsakdanjega življenja. Nobena mati namreč ne bo vzela kruha iz ust svojih otrok
in ga dala psom, kar so bili za Jude pogani.
Ženska ne popusti. Strinja se z Jezusom, toda hkrati pove, da hišni psi jedo
ostanke, ki padejo z mize njihovega gospodarja. Jezus pohvali njeno vero. Dobila
je, kar je prosila. Od tega trenutka je bila njena hči ozdravljena. Odzval se je
tako, ker je razumel, da Oče želi, da ugodi prošnji te žene.
Srečanje s Kanaančanko ga je osvobodilo zaprtosti v svoj narod in ga odprlo
celotnemu človeštvu. Ta poganska ženska mu je odprla nova obzorja pri
uresničevanju Očetovega načrta. Spoznal je, da je dar življenja in odrešenja
namenjen vsem, ki iščejo življenje in se poskušajo osvoboditi verig suženjstva.

Hvala, Gospod Milosti, da me slišiš, ko vpijem iz uboštva.
Hvala, da mi kažeš, kako pomembno je prositi v uboštvu.
Hvala, da to milost naklanjaš vsem.
Naj bom tvoj glasnik tvoje neskončne Ljubezni in Milosti.

OBVESTILA
Do sobote, 12. septembra 2020, zjutraj, bodo vse svete maše v cerkvi sv. Roka.
22. avgust - Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi vere
Generalna skupščina Združenih narodov je 28. maja 2019 na svojem 73.
zasedanju sprejela Resolucijo A/RES/73/296, s katero je 22. avgust določila za
Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi izpovedovanja vere ali
prepričanja.
Oratorij Brežice 2020 bo potekal od 23. do 30. avgusta, pod naslovom Zaupam,
zato si upam!
VEROUČNO LETO 2020/21
S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2020/21 začeli
obiskovati prvi razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji
obiskovali prvič tudi iz višjih razredov. Starši, prijavnico dobite v župnišču.
Veroučno leto bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 13. septembra 2020. Kar
pomeni, da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 14. septembra 2020.
Urnik verouka bo naknadno objavljen, ko bodo znana konkretna navodila
Slovenske škofovske konference – Slovenskega katehetskega urada, ki bodo
prav gotovo upoštevala pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar bo
veljalo tudi za vse osnovnošolce.
Župnija Brestanica vabi na vsakoletno tradicionalno srečanje bolnikov,
invalidov in ostarelih, ki bo letos v baziliki Lurške Marije v Brestanici, v
nedeljo, 6. septembra 2020; ob 14. uri zbiranje, spovedovanje, molitev in ob 15.
uri sveta maša z bolniškim maziljenjem in blagoslovom bolnikov z Najsvetejšim.
V primeru poslabšanja epidemije covid-19, vas bodo o morebitnih spremembah
obvestili na FB strani in na spletni strani Župnije Brestanica! Če bodo razmere
dopuščale, bomo organizirali prevoz v župnijskem merilu, zato se zainteresirani
čimprej prijavite v župnijski pisarni.
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).

8. obletnica

NEDELJA
ROKOVA,
20. med letom,

SREDA
Janez Eudes, duhovnik

Ob 8.00

za moje drago zdravje in sorodnikom trdno vero

Ob 10.00

Evzebij, papež, mučenec; 17. 8.

TOREK

za † Fanči in Sliva Vaupotič

16. 8.
Ob 9.00
2020

PONEDELJEK

Helena (Alenka),
cesarica

Ob 19.00

Ob 8.00

Rok,
romar, spokornik

dan združitve Prekmurja z
matičnim narodom

Ob 19.00
Ob 8.00

sv. Rok na čast sv. Roku za zdravje
sv. Rok za † brata Slavka (25. obl.) in starše
Kramarič
sv. Rok za † Ivana Lapuh st., Nežko Lapuh in †
Jožeta
sv. Rok † starše Bertole in Radota Bertole ter Ano
Radanovič
sv. Rok za † Pečnik Ivana /
za † Marijo in Ludvika Kocen ter sorodstvo, za
zdravje in blagoslov v družini
sv. Rok za † Todorja Mihajlovič (85. roj. dan)
za † Žnideršič Tineta

Ob 6.00
Ob 7.00

2020

18. 8.
2020 Ob 19.00
19. 8. Ob 8.00
2020 Ob 19.00

za † Kapusta, Krošel in Kovačič
za trdnost vere in edinost v Cerkvi

PETEK

21. 8. Ob 19.00
2020

za † družini Kostevc in Krofl
za † Franca, Pepita in Ivana Kovačič
za † Žnideršič Franca (obl.), Kralj Franca in
Albino ter družino Drečnik
za † družino Lepšina-Šavrič
za † Terezijo Ferenčak, Marijo Vogrinc, Danielo
in Ceneta Šavrič

SOBOTA

22. 8. Ob 8.00
2020 Ob 19.00

za † Cizelj Marijo (nam. cv.)
za † Karla Zorko (30. dan)

ČETRTEK
Bernard,
opat, cerkveni učitelj

20. 8.
2020

Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00

Pij X., papež

Devica Marija Kraljica

NEDELJA
21. med letom,
Roza iz Lime,
devica, redovnica;

dan spomina na žrtve vseh
totalitarnih režimov

Ob 8.00

23. 8. Ob 10.00
2020
Ob 19.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za farane / za † Žerjav Ivana (obl.), vse sorodnike
Žerjav, dobrotnike ter duše v vicah
za † Podvinski Darinko (obl.), Podvinski Ivana in
Angelo, Šepec Marijo in Antona
za † Marijo Cuzi, Alojza in Slavka

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
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