27. 9. 2020

1. berilo: Ezk 18,25-28; Psalm: Ps 25; 2. berilo: 2,1-11; Evangelij: Mt 21,28-32

SLOMŠKOVA NEDELJA, EKUMENSKI DAN

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 danes, 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!

26. NEDELJA MED LETOM
Ko napaka postane pot do očetove ljubezni

Kaj se vam zdi? Jezus prosi svoje poslušalce, naj bodo pozorni in naj skušajo
odgovoriti. V okviru prilike so med poslušalce povabljeni veliki duhovniki in
starešine, da podajo svoje mnenje (Mt 21,23). To so tisti, ki iz strahu pred ljudmi,
najraje ne bi odgovorili na vprašanje o izvoru Janeza Krstnika, ali je bil iz nebes

ali od ljudi (Mt 21,24-27). To so tisti, ki bodo iskali način, da bi
ga zgrabili in umorili (Mt 21,45-46).
Jezus konča priliko z začetnim vprašanjem. Duhovniki in
starešine so takoj podali odgovor, da je to storil prvi sin! Odgovor
je prišel hitro, kar je verjetno posledica dobro znanih razmer, ki
so jih doživeli v svojih družinah in najverjetneje tudi sami
izkusili (in vsi mi z njimi), ko so bili mladi.
Odgovor pa je v resnici sodba, ne o dveh sinovih iz prilike,
ampak sodba o sebi. Z odgovorom so presojali svoje stališče. V
mladosti so pogosto rekli svojemu očetu "Ne grem!", potem pa so pod pritiskom
okoliščin ali zato, ker jih je kesanje privedlo do tega, naredili, za kar jih je prosil
oče. V svojem odgovoru se kažejo kot poslušni otroci.
In ravno to je "past" prilik, da bi se poslušalci počutili vključene v zgodbo tako,
da bi z uporabo lastne izkušnje kot merila lahko prišli do vrednosti sodbe,
povedane s priliko. Ta sodba bo nato uporabljena kot ključ za razumevanje
odnosa do Boga. Enak didaktični postopek je mogoče najti tudi v priliki o
vinogradu (Mt 21,41-46) in odpustu dolga dolžnikoma (Lk 7,40-46).
Odgovor, ki so ga dali, postane njihova obsodba. V skladu s tem, kar so sami
rekli, so cestninarji in vlačuge tisti, ki so sprva rekli Očetu ne, potem pa so sledili
Božji volji, ker so sprejeli sporočilo Janeza Krstnika, ki je prihajal od Boga.
Duhovniki in starešine pa so bili tisti, ki so sprva privolili Očetu, potem pa niso
uresničili tega, kar je Oče zahteval, ker niso sprejeli sporočila Janeza Krstnika.
Tako Jezus s pomočjo prilike obrne vse na glavo: tisti, ki so bili obravnavani kot
kršitelji zakona in bili zato obsojeni, so bili v resnici tisti, ki so ubogali Boga in
so poskušali hoditi po poti pravice, medtem ko so tisti, ki so menili, da so
poslušni Božjim zakonom, bili v resnici tisti, ki niso ubogali Boga.
Razlog za to Jezusovo sodbo leži v dejstvu, da verske oblasti − duhovniki in
starešine − niso verjeli, da je Janez Krstnik prišel od Boga. Cestninarji in
prostitutke pa so. Jezus je imel sposobnost, da prepozna aktivno prisotnost Boga
v življenju posameznikov in vseh stvareh.
Vsakdo, ki bi želel uporabiti to priliko danes, bi verjetno izzval podobno jezo,
kot jo je Jezus povzročil s svojim zaključkom. Saj se podobno dogaja tudi danes.
Prostitutke, grešniki, nevedneži, vdove, otroci, laični ljudje, delavci, temnopolti,
zaporniki, homoseksualci, osebe z aidsom, pijanci, odvisniki od drog, ločene
osebe, poročeni duhovniki, heretiki, ateisti, neporočene matere, brezposelni,
nepismeni, bolni, to so tisti, ki so marginalizirani (odrinjeni, obrobni) del
verskega kroga in ki imajo pogosto ostrejši pogled na zaznavanje pravice kot
tisti, ki živimo ves dan v cerkvi in smo del verske hierarhije. Toda sama
pripadnost cerkveni hierarhiji posameznika ne opremi z avtomatskim
prepoznavanjem Božjega v svojem življenju in v življenju drugih. Če kdo od teh
marginalcev najde pot do Očeta, mu je obljubljena pot v nebeško kraljestvo, celo
prej kot "pravovernim" kristjanom, katerih vera ni iskrena.

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
V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas
vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev
Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec
lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan
pred sveto mašo.
Na prvi petek, 2., in prvo soboto, 3. oktobra 2020, bomo imeli posebno
slovesnost Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu posameznih naših
vernikov, ki se na to pripravljajo že od začetka septembra, družin, ki so se za to
odločile in celotne župnije, ki se na posvetitev pripravlja s posebno ustrezno
devetdnevnico od četrtka, 24. septembra 2020.
Od 4. do 11. oktobra 2020 bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 29. teden za
življenje.
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.

8. obletnica

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

Ob 8.00

27. 9.
2020 Ob 10.00
Ob 19.00
Ob 8.00

PONEDELJEK
Venčeslav,
mučenec

28. 9. Ob 19.00
2020

TOREK

29. 9.
2020 Ob 19.00

Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli

Ob 8.00

Ob 8.00

SREDA

Hieronim, duh., c. učit.
b. sl. Andrej Majcen,
misijonar

30. 9.
2020 Ob 19.00

ČETRTEK

Ob 8.00

PETEK

Ob 19.00
Ob 8.00

Terezija Deteta Jezusa, 1. 10.
devica, cerkvena učiteljica; 2020
1. četrtek
Angeli varuhi;
1. petek

SOBOTA

2. 10.
2020 Ob 19.00
3. 10.

Frančišek Borgia, redovnik;
2020
1. sobota

NEDELJA
27. med letom,

ROŽNOVENSKA
4. 10.
NEDELJA;
2020
Frančišek Asiški, redovni
ustanovitelj; začetek
tedna za življenje

Ob 8.00
Ob 19.00
Ob 8.00
Ob 10.00

Ob 19.00

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
za † g. župnika na Venčeslu Aužner Mirka
za † Marijo (obl.) in Franca Kastelic, Antona in
Anko Glogovšek, Ljuba in Tončko Šteger, Marijo
Požar, Janka in Nežo Cvelbar
za † sorodnike, dobrotnike žive in mrtve ter duše v
vicah
za † Šuler Antona (7. dan)
na čast Sv. Duhu za razsvetljenje pameti
za † Papac Djura (3. obl.)
za duhovniške in redovniške poklice;
sledi molitev pred Najsvetejšim

za † Jožeta in Ivano Požgaj in vso družino Požgaj
v zahvalo za življenje;
sledi pobožnost 1. petka

za † Alena Mišič

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu;
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim

za † Janka Kos, Ivana Golob in družini Kos-Golob
za farane
za † Plešej Vojka in Stopar Janeza
za † starše Franca in Amalijo Kelhar ter brata
Francija
za † stare starše Pavlič-Trefalt iz Zabukovja ter
ostale sorodnike

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti maši.
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
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

