13. 12. 2020

1. berilo: Iz 61,1-2a.10-11; Psalm: Ps Lk 1,47-50.53-54; 2. berilo: 1 Tes 5,16-24;
Evangelij: Jn 1,6-8.19-28

3. ADVENTNA NEDELJA
Gospod me kliče v svobodo
Prolog Janezovega evangelija pravi, da je Beseda prisotna v
vsem in sije kot svetloba v temi za vsako osebo. Iskanje Boga se
vedno znova rodi v srcu človeštva. Janez Krstnik je pričeval o
odkrivanju luči v življenjih ljudi. Mnogi so mislili, da je on Mesija! (Jn 1,20),
zato v prologu beremo: »Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči!«
Judje so hoteli izvedeti, kdo je Janez, ki je krščeval ljudi v puščavi in je
privabljal množice. Poslali so duhovnike in levite, da ga izprašajo: Kdo si ti?
Janezov odgovor je čuden. Namesto da jim pove, kdo je, jim pove, kdo ni: »Jaz
nisem Mesija!« Nato doda še dva negativna odgovora: niti Elija niti prerok. Obe
našteti osebi igrata vidno vlogo v mesijanskem upanju. V tem času naj bi se
namreč Elija vrnil, da bi pripeljal srca očetov nazaj k otrokom in srca otrok k
očetom. Z drugimi besedami, vrnil bi se, da bi obnovil človeško solidarnost (Mt
3,23-24, Sir 48,10). Prerok naj bi dokončal delo, ki ga je začel Mojzes. Ljudstvo
ga je videlo kot dolgo pričakovanega Mesijo (5 Mz 18,15), toda Janez je zavrnil
te mesijanske naslove, ker on ni Mesija.
Kasneje pa je bil ravno Jezus tisti, ki je rekel, da je bil Janez Krstnik Elija (Mt
17,12-13). Kako lahko pojasnimo to izjavo? Dejstvo je, da so bile različne
razlage glede Elijevega poslanstva. Nekateri so rekli, da bo Mesija kot novi Elija.
V tem smislu Janez ni bil Elija. Spet drugi so rekli, da je Elijevo poslanstvo
sestavljeno iz priprave poti za prihod Mesija. V tem smislu je Janez bil Elija. V
dialogu med Janezom, farizeji in duhovniki vidimo katehezo skupnosti s konca
prvega stoletja. Vprašanja duhovnikov in farizejev o pomenu Janeza Krstnika v
Božjem načrtu so vprašanja skupnosti. Zato so Jezusovi odgovori, kot jih je
napisal evangelist, naslovljeni tudi nanje.
Janez je o sebi povedal samo to, kar ni. Duhovniki in farizeji pa so hoteli jasen
odgovor. Hoteli so vedeti, kdo je in kakšno je njegovo mesto v Božjem načrtu.
Janezov odgovor je besedna zveza preroka Izaija, ki jo navajajo vsi štirje
evangeliji: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi. Zravnajte Gospodovo pot.« (Jn

1,23). Na tem mestu vidimo, kako so prvi kristjani v duhu izkušnje križanega in
vstalega Kristusa brali in razumeli Staro zavezo (2 Tim 3,15-17).
V krščanskih skupnostih ob koncu prvega stoletja so bili tisti, ki so vedeli le za
Janezov krst (Apd 18,25; 19,3). Ko so srečali druge kristjane, ki so
že prejeli Jezusov krst, so želeli vedeti, kaj pomeni. V tistih časih
je bilo veliko vrst krstov. Krst je bil obrazec, s katerim je oseba
sprejela določeno sporočilo in se zavezala, da ga bo uresničevala.
To svojo odločitev so potrdili s krstom (očiščenje ali kopel). Na
primer: z Janezovim krstom je oseba sprejela sporočilo, ki ga je
razglašal Janez. Z Jezusovim krstom je sprejela Jezusovo
sporočilo, ki mu je dal dar Svetega Duha (Apd 10,44-48; 19,5-6).»
Med vami pa stoji on, ki ga ne poznate.« Ta evangelistova izjava se nanaša na
Jezusa, ki je prisoten med množico. Ko je Janez pisal svoj evangelij, je bil Jezus
kot Vstali še naprej prisoten v skupnostih in med ljudmi, predvsem med revnimi,
s katerimi se je identificiral. Tudi danes je med nami na več načinov. Pogosto pa
ga ne prepoznamo.
Gospod, ti mi želiš pokazati, kako se lahko spremeni tudi puščava,
če dopustim, da me ti očaraš in pelješ v svobodo. Ker tvoja Ljubezen traja večno.
Hvala ti, Ljubezen. Hvala, ker me vedno na novo vabiš,
da grem v pokrajino, v katero me vabiš.
Hvala, da si tam z menoj.

OBVESTILA
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Za letošnji adventni čas si otroci v veži cerkve vzemite adventni koledar z
naslovom »Tukaj sem, pošlji mene!« (Iz 6,8). Ob adventnem vencu naj se
družina zbere k molitvi in branju zgodbe iz adventnega koledarja. V zgodbah
spoznavamo zgled velike ljubezni in misijonskega delovanja dr. Janeza Janeža.
Izdelajte misijonski hranilnik, ki ga boste lahko prinesli v cerkev k jaslicam.
Danes, 13. decembra, obhajamo god sv. Lucije. Ime svetnice Lucije pomeni
svetlobo, svetlost, sijaj, dan, življenje. Velja za zavetnico vida. Legenda pravi, da
naj bi se poganski snubec zaljubil v njene lepe oči, ona pa si jih je izdrla in mu
jih poslala, toda angel ji je prinesel druge. Prav zaradi te legende jo upodabljajo s
pladnjem z očmi. V tej podobi se v naših cerkvah pojavlja zelo pogosto.
Zavetnica prihaja iz Sicilije in je živela na prehodu iz 3. v 4. stoletje. Bila je iz
premožne hiše. Ker se je predala krščanski veri, je bila po odloku cesarja
Dioklecijana nasprotnica države in zato vržena v ječo. Kljub mučenju je ostala
trdna in neuklonljiva. Konzul jo je tako obsodil na smrt z obglavljenjem. Ob
godovnem dnevu sv. Lucije imamo na Slovenskem običaj, da ob pripravi na
božič v plitve posodice posejemo pšenico.

Z božično devetdnevnico začenjamo v sredo, 16. decembra 2020.
Slovenski škofje vabijo vse katoličane in druge, da v petek, 18. decembra 2020,
molijo in se postijo za prenehanje epidemije.
Društvo 1824 obhaja 9. obletnico, kar pomeni, da smo ga ustanovili 19. decembra
2011. Cilj društva je združevanje in enotno delovanje različnih skupin, ki v zadnjih
letih uspešno delujejo in prispevajo h kakovosti preživljanja prostega časa ter
aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in znanj. Društvo 1824 je poimenovano z
letnico 1824, ko je bl. A. M. Slomšek prejel zakrament svetega mašniškega
posvečenja in v Olimju imel novo sveto mašo.
Luč miru iz Betlehema bo prišla v Slovenijo. Prižgimo bližino! Sporočilo letošnje
poslanice nas poskuša spomniti, da sta ljubezen in bližina v teh nekoliko
tesnobnih časih ključnega pomena. Ker vsako majhno dejanje, ki izkazuje bližino,
dobroto, ljubezen, danes še veliko bolj sveti in vliva upanje, ne glede na to, kako
majhno je. Vsaka luč šteje, saj se v temi vidi tudi čisto drobceno lučko. In teh
dejanj naš svet danes še posebej potrebuje, tihih in drobnih sporočil, da v mrzlih
časih oddaljenosti nismo sami. Da nekdo misli na nas, da nekdo moli za nas, da
je nekomu mar za nas. Če tega ne moremo pokazati z objemi in poljubi, to še ni
izgovor, da ne moremo drug drugemu izkazati bližine. Nasprotno, vse to nas sili,
da poiščemo nove poti, nove načine, morda celo še bolj pristne in iskrene. Če
hoče, ljubezen vedno najde pot. Ljubezen sveti in ogreje tudi s klicem, pismom,
sporočilom, tudi prijaznim pozdravom dveh, ki se sicer skrivata za masko.
Ljubezen ne ogroža varnosti. Samo sveti in greje, da jo začutimo drug v drugem.
Naša poslanica je majhen plamen, ki računa na vas, da ga razširite. Prinašamo jo
v pričakovanju božiča, katerega sporočilo je ravno Božja bližina vsakemu
človeku. Zato je naloga vseh, ki verjamemo Vanj in v njegov prihod med nas, da
poskrbimo, da se nihče v tem času ne bo počutil sam. Da po svojih močeh, na
kakršen koli način že, drug drugemu prižgemo bližino. To si dolgujemo kot ljudje.
Ulično fotografsko razstavo “Davor A. Lipej in Alenka Černelič Krošelj: Brežice
– pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino« si lahko ogledate na zelenici pred
farno cerkvijo.
V župnišču dobite Družinsko pratiko za 6,50€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Družine 0,70€.
Prispele so tudi Mohorjeve knjige, naročniki pridite jih iskat.
Vabimo k obnovitvi naročnine za Družino, celoletna naročnina za 2021 je 119,60 €
in Ognjišče, celoletna naročnina 34,30 €.

9. obletnica
ŽUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO
MOLITEV, OB NEDELJAH PA LAHKO OD 8.30 DO 9.30 PRIDETE K SVETI SPOVEDI IN
PREJMETE SVETO OBHAJILO.
Svete maše darujem po sprejetih namenih zasebno. Najeti mašni nameni, ki so predvideni za mesec
december, bodo opravljeni po datumih, kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.
NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŽUPNIKA IN ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV.

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo! Veseli
se, sionska hči, in raduj se, hči
jeruzalemska, glej, Gospod bo prišel in
tisti dan bo velika luč in gore bodo
sladkost rosile in griči bodo cedili mleko
in med, ker bo prišel veliki prerok in On
bo prenovil Jeruzalem. Kralja, ki prihaja,
pridite, molimo! Glej, prišel bo Bog in
človek iz Davidove hiše, da sede na
prestol: in naše srce se bo radovalo.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo! Glej,
prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti
Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in
gospodoval bo od morja do morja in od
reke pa do kraja vesoljne zemlje. Kralja,
ki prihaja, pridite, molimo! Glej, Gospod
se bo prikazal in ne bo nas varal: če bo
odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo
zakasnil. Kralja, ki prihaja, pridite,
molimo! Prišel bo Gospod kakor dež
pada na runo; in v njegovih dneh bo izšla
pravica in miru obilnost; in molili ga
bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu
bodo služila. Kralja, ki prihaja, pridite,
molimo! Rodilo se nam bo Dete, močni
Bog ime bo njegovo, sedel bo na prestolu
Davida očeta in gospodoval bo: njegova
oblast bo na njegovi rami. Kralja, ki
prihaja, pridite, molimo! Betlehem, mesto
najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar
Izraelov in njegov izhod bo kot ob prvih
dneh večnosti in poveličan bo sredi
vesoljne zemlje in mir bo na naši zemlji,
ko bo prihajal. Kralja, ki prihaja, pridite,
molimo!

NEDELJA
3. adventna;
Lucija,
devica, mučenka
PONEDELJEK

Janez od Križa,
duhovnik, cerkveni učitelj

TOREK
Antonija, Krizina in druge
drinske mučenke

13. 12.
2020
14. 12.
2020
15. 12.
2020

SREDA
Adelajda (Adela),
kraljica;
božična devetdnevnica

16. 12.
2020

ČETRTEK

17. 12.
Janez od Matha,
redovni ustanovitelj;
2020
božična devetdnevnica
PETEK
Vunibald, opat;
božična devetdnevnica

SOBOTA

Urban V., papež;
božična devetdnevnica

NEDELJA
4. adventna;
Vincencij Romano,
duhovnik;

18. 12.
2020
19. 12.
2020

20. 12.
2020

božična devetdnevnica
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