6. 9. 2020

1. berilo: Ezk 33,7-9; Psalm: Ps 95; 2. berilo: Rim 13,8-10; Evangelij: Mt 18,15-20

23. NEDELJA MED LETOM, ANGELSKA NEDELJA
Ko spregovorimo, naj bo to v ljubezni
Jezus svojim učencem ponuja duhovno svobodo in moč za
ponovno vzpostavitev prekinjenih ali ranjenih odnosov. Ko se
nam zgodi krivica, je prvi korak ta, da neposredno govorimo s
tistim, ki nas je prizadel. Ena najhujših stvari, ki jih lahko
naredimo, je, da ostanemo v zameri. To lahko zastrupi naš um in
srce ter še bolj oteži neposreden pristop k osebi, ki nas je ranila.
Če resnično želimo rešiti spor ali nesoglasje z nekom, moramo to storiti iz oči v
oči. Če ne uspemo, potem je drugi korak ta, da se obrnemo na nekoga, ki je
moder in potrpežljiv, dobrotljiv in neobsojajoč. Tak človek mora biti izbran v
molitvi in mu mora biti izprošena milost, da bo lahko storilcu pomagal, da bo ta
uvidel, kaj je bilo storjeno narobe, s čim nas je prizadel. In če še to ne uspe, še
vedno ne smemo obupati, ampak poiščemo pomoč krščanske skupnosti za
ponovno vzpostavitev prekinjenega odnosa. Pomembno je, da bodo molili za nas
in storilca ter iskali rešitev za odpuščanje in spravo, ki bo temeljila na krščanski
ljubezni in modrosti. Nikakor pa se ne nagibati zgolj k sili in grožnji s pravnimi
ukrepi, kot je vložitev tožbe.
Če pa niti krščanski skupnosti ne uspe doseči sprave, kaj lahko storimo? Zdi se,
da Jezus svetuje, da zapustimo trmaste storilce slabih dejanj in jih obravnavamo
kot družbene izobčence. Pobiralci davkov in pogani so bili obravnavani kot
"nečisti" med Judi. Vendar iz Evangelijev vemo, da se je Jezus pogosto družil z
davčnimi uradniki/cestninarji (kot tudi z drugimi javnimi grešniki), jedel z njimi
in jih celo od časa do časa pohvalil! Jezus ne zavrne in ne izključi nikogar.
Jezus nas želi osvoboditi zamer, slabe volje ter nepripravljenosti za odpuščanje in
spravo. Kristusova ljubezen nas očiščuje in osvobaja, da delamo dobro vsem
kakor Nebeški Oče (Mt 5,45-46) − tudi tistim, ki nas prizadenejo, naredijo
krivico, nas težko ranijo. Pozivu k odgovornosti za to, kar smo storili in česar ne,
ne moremo ubežati: niti v tem življenju niti na dan sodbe, ko se bo Gospod Jezus
dokončno vrnil v svoji slavi. Danes imamo torej priložnost, da ne obupamo nad
molitvijo za tiste, ki so nas prizadeli. Prosimo Svetega Duha, da nas uči poti
odpuščanja in sprave, da bomo z njegovo pomočjo zmogli odpustiti in narediti

vse, da bi ponovno obnovili in vzpostavili zlomljene odnose. Dopustimo mu, da
bomo skupaj z Jezusom, kot njegove mladike, orodje njegove zdravilne
odpuščajoče ljubezni in miru. Naj nam nakloni modrosti in poguma, da bomo na
njegov način pristopili do ljudi, ki so nas ranili, da bomo lahko celostno ozdravili
sami in oni.

OBVESTILA
Oratorija v Brežicah, ki je potekal od 24. do 30. 8. 2020 se je udeležilo 80 otrok
in 20 animatorjev. Zaradi omejitev smo se morali razdeliti na dva dela in tako
izpeljali 2 oratorija hkrati na različnih lokacijah, enega v župnišču in drugega v
Slomškovem domu. Oratorij je potekal pod geslom: Zaupam, zato si upam!
Glavna junakinja pa je bila svetopisemska kraljica Estera. Prav zaupanje v
Gospoda, nas je vodilo in nas opogumilo za pripravo in izvedbo letošnjega
oratorija, na katerem smo se ravnali v skladu z aktualnimi ukrepi.
Hvala vsem, ki ste pri izvedbi sodelovali in pomagali, še posebej Prostovoljni
gasilski društvi Brežice okolica in Bukošek, Slaščičarna Džabir, Mesarija
Krošelj, Tiskarna Artisk, Društvo 1824 ter Občina Brežice. Hvala g. Roku
Žlenderju, CM, kaplanu v Dobovi, ki je bil cel teden z nami kot naš duhovni
vodja. Hvala g. župniku Milanu Kšeli, ki nas je kot vsako leto ponovno sprejel s
široko odprtimi vrati župnišča in nam vseskozi stal ob strani. Hvala vsem staršem
in udeležencem, animatorjem ter njihovim družinam.
Župnijsko vodstvo Brežice je ponosno na naš mladi rod, ki v situaciji, kakršni
smo, z vso odgovornostjo izpelje oratorij, ki otrokom in njihovim staršem prav
gotovo veliko pomeni. Zato še enkrat vsa pohvala vsem sodelujočim, posebej
animatorjem s Patricijo na čelu.
Danes, 6. septembra 2020, je prva nedelja v mesecu, darovi v cerkvi so
namenjeni za vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar!
Župnija Brestanica vabi na vsakoletno tradicionalno srečanje bolnikov,
invalidov in ostarelih, ki bo letos v baziliki Lurške Marije v Brestanici danes, 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.
Organizirali smo avtobusni prevoz. Avtobus je zaseden in ima odhod iz Brežic
ob 13.30 z avtobusne postaje pri Gimnaziji Brežice.
V sredo, 9. septembra 2020, imamo v Brežicah duhovniki Videmske dekanije
duhovno obnovo – rekolekcijo.
Vabljeni k sveti maši ob 10.00 v cerkev sv. Roka.
"Marija nas vabi, da bi prišli k njej in preko nje k Jezusu." Vljudno Vas vabim,
da se nam pridružite na skupni 33-dnevni pripravi na posvetitev Jezusovemu in

Marijinemu Srcu, po sv. Ludviku Maria Grignion de Montfortskemu.
Povabljeni ste, da se Presvetima Srcema posvetite osebno, skupaj z družino in
našo župnijo. V župniji Brežice bomo imeli drugo srečanje v soboto, 12.
septembra 2020, ob 18.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca.
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.
Župnijska Karitas Brežice išče osebo za pomoč na domu nepokretni osebi v
Avstriji za 14 dni. Hrana in stanovanje zagotovljena ter denarna nagrada.
Kontaktna št.: 040-754-877.
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 oz. na
župnijski spletni strani.
Veroučno leto bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 13. septembra 2020. Kar pomeni,
da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 14. septembra 2020.
Letni veroučni prispevek je 10 EUR za otroka, ki ga veroučenci poravnajo pri
svojemu katehetu.
Objavljamo okvirni urnik verouka glede na upoštevanje ukrepov covid-19:
1.
2.
3.
4.
5.

razred
razred
razred
razred
razred

6. razred
7. razred
8. razred
9. 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

Letošnja, že 39. Stična mladih, bo 19. septembra zaradi novega koronavirusa
potekala v 34 krajih po Sloveniji, v vseh šestih škofijah. Prijave od 19. avgusta
zbirajo na spletni strani Katoliške mladine (https://sticna.net/).

8. obletnica

Od sobote, 12. septembra 2020, zvečer bodo vse svete maše v farni cerkvi,
razen nedeljske večerne, ki bo v septembru ob 19. uri v cerkvi svetega Roka.
NEDELJA
23. med letom,
angelska;
Zaharija, prerok
PONEDELJEK

Marko Križevčan,
mučenec

Ob 8.00

6. 9.
2020
7. 9.
2020

TOREK

8. 9.
2020

SREDA

9. 9.
2020

Marijino rojstvo –
mali šmaren
Peter Klaver,
jezuit, misijonar

ČETRTEK
Nikolaj Tolentinski,
spokornik

PETEK
Prot in Hijacint,
mučenca

SOBOTA
Marijino ime

Ob 10.00

za farane
za † Trefalt Rozalijo
za † Danielo in Ceneta Šavrič

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Vimpolšek Anico, Karla, Silvota in Bojana
za trdnost vere in edinost v Cerkvi

Ob 19.00
Ob 8.00
Ob 10.00
Ob 19.00
Ob 10.00

za † Ogorevc Slavka (obl.) in Rezko Podpečan
v čast Mariji Svetogorski v zahvalo
za † Pučnik Metoda in Marico
za † starše Antona in Terezijo Lipar ter 5 bratov
za blagoslov v začetku novega pastoralnega leta
in † sobrata Domič Matilda
za † Zorko Karla (nam. cv.)
za dobrotnike Slomškovega doma

Ob 19.00
Ob 8.00

10. 9.
2020 Ob 19.00
Ob 8.00

11. 9. Ob 19.00
2020
Ob 8.00

12. 9.
2020 Ob 19.00

Ob 8.00
NEDELJA
24. med letom,
13. 9. Ob 10.00
KATEHETSKA;
2020
Janez Zlatousti, škof,
Ob 19.00
cerkveni učitelj

za † Mileno in Mirka Mavčič ter starše Slivnik
za † Žerjav Draga (nam. cv.)
za † Anico Ivančič (10. obl.) in † Ivančičeve

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

v zahvalo za uspešno šolsko leto in maturo
za blagoslov in zdravje v družini Montoya
za farane
za † starše in 2 brata Zupančič
za † družino Volčanšek, Lazarja Mijokovič in
Jožeta Volčanšek
sv. Rok za † Cetin Viktorja (30. dan)

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

