20. 9. 2020

1. berilo: Iz 55,6-9; Psalm: Ps 145; 2. berilo: Flp 1,20c-24.27; Evangelij: Mt 20,1-16a

25. NEDELJA MED LETOM
Gospod blagoslavlja čas
Gospod je ljubil Izraelsko ljudstvo z neskončno in večno
ljubeznijo, zapečateno z nedotakljivo zavezo. Zanj je skrbel
tako kot gospodar za svoj vinograd, ki naredi vse, kar je
mogoče, da bo ta čim bolje obrodil. Vsak od nas je Izrael:
Oče nas je našel kot suho, izsušeno zemljo, opustošeno,
polno skal. On nas je obdeloval, da smo postajali vse bolj
rodovitni. Vedno nas je zalival. Zasadil nas je kot izbrani
vinograd, s plemenito trto (Jer 2,21). Pri preroku Izaiju se Bog
sprašuje, kaj bi še lahko storil za nas, česar ni storil? (Iz 5,4)
V svoji neskončni ljubezni je Gospod sam postal resnična trta (Jn 15,1), katere
mladike smo. Združil se je z nami, tako kot je mladika združena s trto. Oče, ki je
vinogradnik, nadaljuje svoje delo ljubezni v nas, da bi mi lahko obrodili sadove,
in ob tem potrpežljivo čaka.
Gospodar vinograda je v tej priliki iskal delavce. Za dnevno plačilo je določil en
denarij − pošteno vsoto, ki je omogočila dostojno življenje delavca. Naše plačilo
je Gospod Jezus sam.
On v resnici ne daje, ne obljublja ničesar drugega razen sebe. Naše plačilo je
Jezusova prisotnost. Sam nam obljublja: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do
konca sveta.« (Mt 28,20) Te besede lahko razumemo tudi tako: »Z vami bom do
konca življenja. Jaz sam bom vaša nagrada.
«Gospodarjevo iskanje delavcev, njihovo najetje in obljuba plačila nas osebno
nagovarja. Vsak dan nas kliče v svoje poslanstvo in nam ponavlja: »Pojdi!« Naša
sreča je skrita prav v udejanjanju te njegove besede.
Ko je gospodar dal obljubljeno plačilo, so delavci, ki so bili najprej najeti,
godrnjali. Besede jamranja in godrnjanja so zelo prisotne v naših izkušnjah
vsakdanjega življenja. Živijo v našem srcu, v mislih, včasih nas mučijo, nas
spreminjajo, nas strašno utrudijo, nas ženejo stran od drugih, od Gospoda in od
zdravega odnos s samim seboj. Da, tudi mi smo zelo hitro med tistimi delavci, ki
se pritožujejo in godrnjajo proti gospodarju. Godrnjanje pomeni, da ne
verjamemo več v njegovo ljubezen do nas. Zato postanemo razburjeni,

zavračamo njegovo usmiljenje in smo jezni na njegov način delovanja. Želimo ga
spremeniti in narediti po svojih merilih (Lk 5,30; 15,2; 19,7).
Kako pozdraviti to godrnjanje? Apostol Peter predlaga: »Vadite se v
gostoljubnosti drug z drugim, brez godrnjanja« (1 Pt 4,9). Samo gostoljubnost
spremeni naše srce in ga odpre za sprejemanje oseb, situacij, realnosti, ki nas
doletijo v življenju. Sveto pismo nas uči sprejeti Jezusa, ki nas s svojim načinom
ljubezni in govorjenja, spreminjanja, upodablja po sebi.
Godrnjanje se rodi iz ljubosumja, zavisti, iz našega hudobnega očesa, kot pravi
gospodar vinograda, Jezus sam. Godrnjanje nas zapira v nas same. Jezus pa nas
želi odpreti za njegovo ljubezen, za njegov pogled na ljudi in vse, kar se dogaja
na svetu. Ve, kako smo. Pozna nas, ljubi nas. S svojo ljubeznijo do nas želi
očistiti naše oko. Ko pravi: »Ali je tvoje oko hudobno?« nas spodbuja, da se
zavemo, kaj se v nas dogaja. Želi, da se mu prepustimo in mu dopustimo, da
zdravi naš pogled in naše odnose. Tako bomo zmogli ljubiti druge kakor samega
sebe.
Jezus, moj Odrešenik, hvala, da me vsak dan znova kličeš na svojo pot
in mi tam daješ sebe. Hvala, da vsako moje čakanje gledaš s svojimi očmi in
mi pokažeš bisere, ki so zoreli v tem času.
Hvala, da se lahko vsak dan odločim zate.

VEROUČNO LETO 2020/21
Letni veroučni prispevek je 10 EUR za otroka, ki ga veroučenci poravnajo pri
svojemu katehetu, kateremu oddajo tudi izpolnjeno vpisnico. Letni prispevek je
minimalen, če pa kdo od staršev zmore prispevati več, bomo zelo hvaležni, saj s tem
prispevkom delno pokrivamo račune ogrevanja veroučnih prostorov tako v
Slomškovem domu kakor tudi na župnijskem dvorišču.
Vsi veroučenci dobijo liturgični zvezek, ki je pripomoček za spremljanje
nedeljskega in prazničnega bogoslužja. Veroučne knjige in/ali delovne zvezke
lahko kupite v Brežicah v Cvetlično-darilnem butiku Nuška Polovič (po predhodnem
naročilu) ali v Krškem v Katoliški knjigarni.
Urnik verouka glede na upoštevanje ukrepov covid-19:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred

nedelja ob 9.00 (učilnica pri župnišču), Alana
nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti), Patricija
nedelja ob 9.00 (SD, veroučna učilnica), Urška
sreda ob 15.30 (SD, veroučna učilnica), Jana
sreda ob 14.30 ali četrtek ob 13.30 (SD, veroučna učilnica), Jana
četrtek ob 15.30 (SD, veroučna učilnica), Jana
sreda ob 13.30 ali četrtek ob 14.30 (SD, veroučna učilnica), Jana
torek ob 14.00 ali 16.00 (SD, veroučna učilnica), g. Gorazd
torek ob 15.00 ali 17.00 (SD, veroučna učilnica), g. Gorazd

OBVESTILA
21. septembra praznujemo god sv. Mateja, apostola in mučenca.
Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom
prvega evangelija (po videnju preroka Ezekijela), s knjigo, z mečem
ali s sulico (orodjem mučeništva), pa tudi z mošnjo in računsko
deščico, kakršno so imeli cestninarji. Kot svojega zavetnika ga častijo
finančni in davčni uradniki, cariniki, menjalci in knjigovodje.
V Cerkvi na Slovenskem po beatifikaciji Antona Martina Slomška (1999)
praznujemo Slomškovo nedeljo. Slomškov god obhajamo 24. septembra,
Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S
tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov god. To je
priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, njegovo delo ter krepitev
njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz. razglasitvijo za
blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti (1862) dan spodbude in
molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oz. razglasitev za svetnika.
Letošnje praznovanje Slomškove nedelje bo 27. septembra 2020. Geslo
je Domovina – naša ljuba mati. Osrednje slavje bo na Bizeljskem, kjer je bl.
škof Slomšek preživel svoja prva kaplanska leta. Molitvena ura se prične ob
15.00, sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof
metropolit msgr. Alojzij Cvikl, pa bo ob 16.00.
MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO
Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...
Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!

V soboto, 26. septembra 2020, bo ob 20.00 v Slomškovem domu (veroučna
učilnica) redna seja ŽPS. Prosim člane za gotovo udeležbo.
POTUJOČA MISIJONSKA RAZSTAVA je na ogled v Slomškovem domu, in
sicer od 6. septembra do vključno nedelje, 11. oktobra 2020. Ogled je možen
vsak torek od 9.00 do 12.00. Otroci veroučenci pa si bodo razstavo lahko
ogledali v sklopu njihovih veroučnih ur.

8. obletnica

Nedeljska večerna sveta maša bo v septembru ob 19. uri v cerkvi svetega Roka.
NEDELJA
25. med letom,
nedelja svetniških
20. 9.
kandidatov;
2020
Andrej Kim Tae-gon,
duhovnik in drugi
korejski mučenci
PONEDELJEK
21. 9.
Matej (Matevž),
2020
evangelist, apostol
TOREK
Mavricij,
mučenec

SREDA

bl. Anton Martin
Slomšek

Ob 10.00

23. 9.

Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00

za † Stanislava (obl.) in starše Veble
za spreobrnjenje grešnikov

Ob 8.00

za † Perkman Nika
v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet

Ob 19.00
Ob 8.00

24. 9.
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

25. 9.
Ob 19.00
Sergij Radoneški, menih 2020
PETEK

SOBOTA
Kozma in Damijan,
mučenca

NEDELJA
26. med letom,
SLOMŠKOVA
NEDELJA,
ekumenski dan;
Vincencij Pavelski,
duhovnik, ustanovitelj
lazaristov

26. 9.
2020

za farane
za † starše Janeza (50. obl.) in Marijo Jeršič ter
sorodnike
za † Vukovič Pavlo (30. dan)
sv. Rok za † Franca Smerdela, † starše Ivanko in
Franca Žnidaršič, brata Franca, † sestro Hildo
Mrak, † sorodnike in duše v vicah
po namenu Mariji v čast za zdravje v družini

Ob 19.00

22. 9.
2020 Ob 19.00

Pij iz Pietrelcine, redovnik,
2020
spovednik

ČETRTEK

Ob 8.00

Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00

27. 9.
Ob 10.00
2020
Ob 19.00

za † Franca in Jožeta (obl.) Ferenčak ter sorodstvo
na čast bl. A. M. Slomšku za ljubezen do
materinščine in domovine
za † Jožefo Ogorelc (nam. cv.)
za † Alojzijo in Mihaela Rudar
za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

po namenu v zahvalo
za † starše Marka in Antonijo (obl.) Tusun, stare
starše Tusun in Žerjav ter vse † strice in teto
za farane
za † starše Grubič-Jalovec, očeta Jalovec Mihaela
in teto Hribar Jožefo /
za † Mustar Alojza in Cirilo
za blagoslov v družini ob novem šolskem in
veroučnem letu
sv. Rok za † Nino Kolešnik, družine Kolešnik,
Budin in Gregorič

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
Župnijska Karitas: 041-754-877
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si

