23. 8. 2020

1. berilo: Iz 22,19-23; Psalm: Ps 138; 2. berilo: Rim 11,33-36; Evangelij: Mt 16,13-20

21. NEDELJA MED LETOM
A

Kaj pa ti praviš, kdo sem?
Jezus sprašuje za mnenje ljudi o sebi. Odgovori so zelo
raznoliki. Ko sprašuje za mnenje svoje učence, postane Peter
njihov predstavnik in reče: "Ti si Mesija, Sin živega Boga!"
Petrov odgovor pove, da je v Jezusu prepoznal izpolnitev
prerokbe iz Stare zaveze in da je v njem dokončno razodetje
Očeta za nas. To Petrovo priznanje ni novo. To so izrekli že
prej drugi učenci (Mt 14,33) in tudi Marta (Jn 11,27).Jezus
razglasi Petra za blaženega, ker je prejel razodetje od Očeta. Tudi ta njegov
odgovor ni nov. Svoje učence je razglasil za srečne, ker so videli in slišali
stvari, ki jih prej nihče ni videl (Mt 13,16), in je slavil Očeta, ker ga je razodel
otročičem (Mt 11,25). In tukaj je Peter eden teh otročičev, katerim se Oče
razodeva. Zaznavanje Boga v Jezusu je torej čisti zastonjski Božji dar. Simon, ki
dobi novo ime Peter, je imenovan skala, zanesljiv temelj Cerkve. »Biti skala«
prikliče v spomin Božjo besedo, ki je bila dana Judom, ko so bili v izgnanstvu v
Babiloniji: »Poslušajte me vi, ki si prizadevate za pravičnost, vi, ki iščete
GOSPODA! Glejte na skalo, iz katere ste izklesani, na odprtino jame, iz katere
ste izkopani. Glejte na Abrahama, svojega očeta, in na Saro, ki vas je rodila.
Kajti bil je sam, ko sem ga poklical, pa sem ga blagoslovil in namnožil. «(Iz
51,1-2). Sedaj je ta prispodoba uporabljena za Petra, na katerem bo zgrajeno
novo Božje ljudstvo. Nova zaveza opisuje Cerkev tudi kot duhovno hišo ali
tempelj, v kateri je vsak član živi kamen (1 Pt 2,5). Vera v Jezusa Kristusa
napravlja kristjane za skale ali duhovne kamne. Peter prejme ključe kraljestva, s
katerimi lahko zveže ali razveže, torej spravi osebe med seboj in z Bogom. Ta
enaka moč zavezovanja in razvezovanja pa je bila ob drugi priliki dana tudi
drugim učencem (Jn 20,23) in njihovim skupnostim (Mt 18,18). Matejev
evangelij vedno znova kaže na pomen odpuščanja in sprave (Mt 5−6). V 80. in
90. letih je bilo v Siriji zaradi vere v Jezusa veliko napetosti v skupnostih in
razhajanj v družinah. Za Mateja je bila sprava ena najpomembnejših nalog

Cerkve. Potrebno je narediti vse, kar je mogoče, da pride do sprave,
medsebojnega sprejemanja, vzpostavljanja resničnega bratstva (Mt
18,22).Beseda Cerkev (gr. eklezia) se pojavi 105-krat v Novi zavezi, skoraj
izključno v Apostolskih delih in v Pismih, le trikrat v evangelijih, od tega
enkrat v Matejevem evangeliju. Beseda dobesedno pomeni "sklicani" ali
"izbrani". Označuje ljudi, ki so zbrani ob Božji besedi in želijo živeti sporočilo
kraljestva, ki ga je prinesel Jezus. Cerkev ali skupnost ni kraljestvo, ampak
orodje ali pokazatelj kraljestva. Ko Cerkev, skupnost dopusti Bogu, da kraljuje v
njej, in mu dopusti, da Gospod vodi njeno življenje, postaja Božje kraljestvo
vidno vsem drugim.
Zaključim lahko samo s Slava Očetu ali pa s svojimi besedami ali s
predlaganimi:Gospod, živi Bog, hvala, ker si vsakemu od nas dal obljubo
blaginje, dobrote, polnosti. Hvala, ker mi naklanjaš milost, da te prepoznam
kot živega in se ti lahko prepustim. Tako iz mene delaš duhovni kamen, skalo,
in kot tak lahko služim tudi drugim, Cerkvi.
OGLED BREŽIC
Čeprav v Brežicah živim, sem na ogledu izvedela veliko novega. Na ogled sem
šla z babico, dedkom in mlajšim bratcem. Začeli smo v parku MC Brežice, kjer
nam je vodič povedal nekaj podatkov o kmečkih uporih. Nato smo se
premaknili v grad, kjer smo si ogledali Viteško dvorano in se posladkali s
piškotki. Nadaljevali smo preko Gase vse do vodovodnega stolpa, ki naj bi
kmalu postal razgledna točka. Nato pa mimo pošte do cerkve Sv. Lovrenca, kjer
se je ravno odvijala sveta maša. Pomaknili smo se do Narodnega doma
brežiških Slovencev, malo nižje po ulici pa smo si ogledali Nemško hišo. Napoti
nazaj do gradu pa smo opazovali vrbino in videli ostanek rova do reke Save.
Tako je bilo ogleda konec.
Mateja in Toni Slakonja
NOVA IZKUŠNJA
Kot vsi sem tudi jaz izkusila nekaj novega. V torek, 18.8. sem namreč prvič
ministrirala na pogrebu. Bilo je zanimivo, saj na pogrebu še nisem bila. Nove
izkušnje vedno pridejo prav.
Mateja Slakonja

OBVESTILA
Do sobote, 12. septembra 2020, zjutraj, bodo vse svete maše v cerkvi sv. Roka.
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.
Letošnja, že 39. Stična mladih, bo 19. septembra zaradi novega koronavirusa
potekala v 34 krajih po Sloveniji, v vseh šestih škofijah. Organizatorji tako želijo
zagotoviti največjo možno varnost udeležencev. Mlade vabijo, da se dogodka
udeležijo v kraju, ki jim je najbližji, poleg tega se bodo morali na dogodek prej
obvezno prijaviti prek spleta. Prijave od 19. avgusta zbirajo na spletni strani
Katoliške mladine (https://sticna.net/).
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).
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dan spomina na žrtve vseh
totalitarnih režimov

PONEDELJEK
Natanael (Jernej),
apostol

TOREK
Ludvik IX. Francoski,
kralj
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za † Šavrič Ceneta in Danielo (nam. cv.)
za dobrotnike Slomškovega doma
za † gospo Milko (2. obl.)

Ob 8.00

26. 8.
2020 Ob 19.00

Monika,
mati sv. Avguština

27. 8.
2020 Ob 19.00

PETEK

Avguštin, škof,
cerkveni učitelj

SOBOTA

Mučeništvo Janeza
Krstnika

28. 8.
2020

Ob 8.00

29. 8.
2020 Ob 19.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Žerjav Draga (nam. cv.)

Ob 10.00

za † Zlatič Mirka (obl.) in sorodnike
za farane
za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, Jožka,
Draga Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka
Marka, Toneta, stare starše Jakolič in sorodnike ter
vse trpeče duše v vicah
za † Todorja Mihajlovič (obl.) in sorodnike

Ob 19.00

za † Hercigonja Ivana (obl.)

Ob 8.00

NEDELJA
22. med letom,
Feliks (Srečko),
mučenec

za † Marijo Cuzi, Alojza in Slavka
za † starše, stare starše, brate, sestre Cerjak-Dimič,
botre in duše v vicah
za † Ključarič Roziko
za † rodbine Kšela, Pučnik in Magdič
za † Čerin Silvota (2. obl.)
na čast Roži skrivnostni po njenih namenih in duše
v vicah
za † Cetin Viktorja (8. dan)
za blagoslov in zdravje v družini

Ivana Bichier,
redovna ustanoviteljica

ČETRTEK

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

30. 8.
2020

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.
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