6. 12. 2020

1. berilo: Iz 40,1-5.9-11; Psalm: Ps 85; 2. berilo: 2 Pt 3,8-14; Evangelij: Mr 1,1-8

2. ADVENTNA NEDELJA
V puščavi me spremlja Tolažnik
Življenje Janeza Krstnika je bil žareč smerokaz za ljudi. Usmerjal
jih je k prihodu Jezusa Kristusa in kazal na prihod njegovega
kraljestva. V Svetem pismu beremo, da je bil Janez Krstnik
napolnjen s Svetim Duhom že v maternici svoje mame Elizabete
(Lk 1,15). Ko je Marija obiskala svojo teto Elizabeto, je ta začutila, kako se je
otrok zganil v njenem telesu (Luka 1,41). Ogenj Duha je plapolal v Janezu. Bil je
glasnik prihajajočega Mesija. Duh ga je vodil v puščavo, kjer je rasel ob Božji
besedi in šel skozi različne preizkušnje. Oblačila, ki jih je nosil, so spominjala na
preroka Elija (glej 2 Kr 1,8).
Janez je prekinil molk po prerokih prejšnjih stoletij, saj je začel Božjo besedo
razlagati ljudstvu Izraela. Njegovo sporočilo je bilo podobno sporočilu
starozaveznih prerokov, ki so vabili Božje ljudstvo k spreobrnjenju zaradi
njihove nezvestobe in so v njih prebujali pravo kesanje. Hkrati pa je želel v njih
prebuditi zanimanje za prihajajočega Kristusa, da bi ga prepoznali in sprejeli.
Jezus pravi, da je bil Janez Krstnik več kot samo prerok (Lk 7,26). Bil je glas
vpijočega v puščavi (Jn 1,23; Iz 40,1-3). Zaključil je poslanstvo prerokov, ki se
je začelo z Elijem (Mt 11,13-14). Kar so preroki skrbno iskali in kar so angeli
vedeli vnaprej, se je zdaj dopolnilo, ko je Janez pripravil pot za prihod Božjega
Maziljenca, Gospoda Jezusa Kristusa. Z Janezom Krstnikom Sveti Duh začne
obnovo človeškega rodu po »Božji sličnosti« v Jezusu Kristusu.
Janezov krst je za kesanje − odvrnitev od greha in prevzemanje novega načina
življenja po Božji besedi. Naš krst v Jezusu Kristusu z vodo in Duhom pa nas
prerodi za Božje otroke. Postanemo Božji sinovi/hčere v Kristusu. Postanemo
deležni vsega, kar je dano Jezusu Kristusu kot edinorojenemu
Sinu nebeškega Očeta. Kar je njegovo, je tudi naše. Naš krst
nam omogoča vstop v Božje kraljestvo (Jn 3,5). Božja beseda
ima moč, da nas po Svetem Duhu spreminja in oblikuje naša
čutenja, mišljenje, besede in delovanje po Jezusu Kristusu. Zato
ga lahko ponavzočujemo sredi sveta, tam kjer živimo in
delujemo. Kot Janez Krstnik smo namreč tudi mi poklicani, da kažemo na Jezusa

Kristusa, da druge usmerjamo k njemu in jih z vsem, kar smo in živimo, vodimo
k njemu. Na ta način smo njegove žive priče.
Prosimo vedno znova Jezusa Kristusa, da bi bili odprti za njegov dar Svetega
Duha, ki nas more prerajati in opolnomočiti, da smo njegove žive in zveste priče
in sodelujemo z njim v izgradnji Božjega kraljestva.
Gospod, hvala, da me vodiš v puščavo, da se tako lahko zruši, kar se ima za
zrušiti. S tem se prekine vpliv hudega, ki mi laže. Hvala, da si z menoj v
puščavi in mi daješ piti in jesti. Vlivaš mi upanje, da je pot, ki me vodi naprej.
Ti si Luč na gori, ki me vodi v obljubljeno deželo.
Ti edini mi lahko pokažeš pot,saj si Tolažnik in Znanilec veselja.

+ ANA KRŽAN
Na prvi petek, 6. novembra 2020, smo se na našem brežiškem pokopališču
poslovili od dobre mame, stare mame, prababice, tete, botre, sosede, prijateljice
Kržan Ane iz Cundrovca 8.
Njena življenjska pot se je pričela 12. januarja 1933 v družini Tomše v
Globočicah, po domače »pri Martinovih«, župnija Čatež ob Savi.
Pred mnogimi leti se je prišla v Brežice in si našla življenjskega sopotnika v
družini Kržan iz Cundrovca. Z možem Vinkom sta v zakonu podarila življenje
trem otrokom: Vinku, Radu in Merici. Skrbela sta za dom in družino in vsi
skupaj so živeli vsakdanje preprosto življenje ob kmečkem delu na polju in pri
živini. Pokojna Ana je bila globoko verna žena, ki je dokler je mogla prihajala k
sveti maši ne samo ob nedeljah in praznikih, ampak tudi med tednom. Bila je
izredna, vztrajna molilka Rožnega venca in se rada priporočala Božji Materi
Mariji ter na sploh skrbela za bogoljubno življenje. Pogosto je romala k Mariji na
razna Božja pota, posebej na Svete gore nad Bizeljskim. V zadnjih letih je bila
priklenjena na bolniško posteljo, a je kljub temu do zadnjega ohranila globoko
vero v Boga in zaupanje v Marijino priprošnjo. V letu 2000 ji je nenadoma umrl
mož Vinko, samo tri leta nazaj pa ji je umrl še sin Vinko. Nekaj ur pred svojim
odhodom v večnost, kar se je zgodilo v Splošni bolnišnici Brežice 4. novembra
2020, je zmolila en del Rožnega venca.
Dočakala je 87 let in nekaj mesecev. To pa je čas, ki ga ji je Bog podaril, da si je
z dobrimi deli služila srečno večnost.
Župnija Brežice se ji zahvaljuje za njeno pričevanje vere. Bila je redna naročnica
in bralka verskega tiska (tednik Družina, mesečnik Ognjišče, revija Prijatelj).
Svojim otrokom, vnukom in pravnukom je tako s svojim zgledom, kako naj tudi
v sedanjem času kljub raznim preizkušnjam ohranjamo vero in se držimo
krščanskih vrednot.

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.
God sv. Nikolaja ali Miklavža, enega izmed najbolj priljubljenih
svetnikov, s katerim je povezano tradicionalno obdarovanje otrok,
praznujemo danes, 6. decembra. Za svojega zavetnika ga častijo
mornarji, brodarji in splavarji. Prve cerkve njemu v čast so
postavljali ob vodah. Ljubljanska stolnica, ki je posvečena sv.
Nikolaju, je bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev in čolnarjev. Na Slovenskem
je temu priljubljenemu svetniku posvečenih največje število cerkva – okoli 200.
Po mnogih cerkvah so naslikani prizori iz legende o njegovem življenju. Ime
Nikolaj je povsod, posebno pa v Rusiji, zelo pogosto (pri nas so poleg Nikolaja
in Miklavža znane še druge oblike: Niko, Niki, Miko, Mikec, Milček – Nikolaja,
Nika in Nikica).
Praznik brezmadežnega spočetja Device Marije (8. decembra) obhajamo v
adventu. To je v času, ko se prenavljamo in pripravljamo na srečanje z
Gospodom ob božiču. Praznik sam nas spominja, da je bila Marija zato, ker je
bila izbrana za mater Odrešeniku, obvarovana izvirnega greha zaradi zasluženja
njenega Sina. Bila je odrešena na odličnejši način, kot smo mi. Mi smo deležni
odrešenja šele po rojstvu pri svetem krstu. Marija pa je bila odrešena in polna
milosti že v prvem trenutku svojega bivanja, niti za trenutek ni bila pod oblastjo
greha. Brezmadežna je zmagoslavje Kristusove milosti, prvi in najodličnejši sad
njegovega odrešenja. Tudi nas je Bog izvolil v Kristusu, da bi bili sveti in
brezmadežni pred njim.
Slovenski škofje vabijo vse katoličane in druge, da v petek, 11. decembra 2020,
molijo in se postijo za prenehanje epidemije.
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 €.

8. 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 izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
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.

MOLITEV K BREZMADEŽNI

Sveti Bog, Devica Marija je bila
brez madeža spočeta,
ker si jo izbral za Mater svojega
Sina. Vsakega madeža si jo že
vnaprej obvaroval zaradi odrešilne
smrti njenega Sina. Na njeno
priprošnjo naj tudi mi pridemo
čisti k tebi. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.
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ki se k tebi zatekamo!
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