21. 3. 2021

1. berilo: Jer 31,31-34; Psalm: Ps 51; 2. berilo: Heb 5,7-9; Evangelij: Jn 12,20-33

5. POSTNA NEDELJA
TIHA NEDELJA
Gospod, naj bom seme
Malo pred judovsko veliko nočjo (pasho) je Jezus oznanil
svojim učencem, da je prišla »ura, da se Sin človekov
poveliča« (Jn 12,23). Sin človekov je preroški naziv za Mesija
(Dan 7,13-14). V njegovem času je judovsko ljudstvo čakalo
Mesija, ki jih bo osvobodil zatiralnega vladanja Rima. A Jezus
je prišel in osvobodil ljudi najhujšega zatiranja − suţenjstva
greha, satana in smrti. Prišel je, da nas privede v nov zavezniški odnos z Bogom,
ki se ne bo končal s smrtjo, ampak nas bo vodil v večno ţivljenje.
Jezus je vedel, da bo edina pot do odločilne zmage Boţjega kraljestva na zemlji
preko zvestobe ljubezni, pa čeprav bo to pomenilo trpljenje in smrt na kriţu.
Svojo pripravljenost, da umre na kriţu, je opisal kot »uro slave« (Jn 12,23), ko
bo izpolnil Očetovo voljo – vedno in povsod ţiveti ljubezen − in opravil
poslanstvo, ki mu je bilo zaupano. Videl je svojo smrt kot zmagoslavje nad
močmi greha in sil teme. Pravi sovraţnik je namreč satan, ki nagovarja človeka,
da bi se uprl Bogu in njegovim zapovedim. Jezus pa mu zaupa in ţivi do konca
zapoved ljubezni in nas tako odreši sluţnosti zlu.
Jezus je s prispodobo »pšeničnega zrna« pokazal, kako Bog daje ţivljenje preko
trpljenja. Seme je samo po sebi brez ţivljenja in nima velike vrednosti. Šele ko se
ga uniči, se zakoplje v zemljo, se lahko dvigne v novo ţivljenje in obrodi sad.
Ko govori o umiranju pšeničnega semena, da bi lahko obrodilo sad, govori o
svoji smrti in njenih sadovih. Po njej smo osvobojeni in dobimo novo ţivljenje v
Svetem Duhu. Njegov kriţ nas osvobaja tiranije greha in smrti.
Smrt vodi v ţivljenje. Ko »umremo« sebi (svoji grešnosti, zaprtosti vase),
prejmemo Boţje odpuščanje in preobraţajočo moč Svetega Duha, ki nas
osvobodi, da ljubimo in sluţimo drugim, in zvesto sledimo Jezusu Kristusu.
Obljublja, da bomo obrodili veliko »sadov«, če se odločimo, da se bomo zaradi
njega odpovedali sebi in sprejeli njegovo voljo za naše ţivljenje.
Izraz sovraţiti, ki ga uporabi, ko govori o tem, kdo je njegov učenec, pomeni
»imeti manj rad kot ...«. To pomeni, da imam najraje to, kar me vodi k Jezusu in

k ţivljenju na njegov način, v njegovem Duhu. Na ta način nas vabi, da bi se mu
povsem prepustili in se odpovedali vsemu, kar nas bi lahko pri tem oviralo.
Gospod Jezus, naj bom pšenica, posejana v zemlji in naj bom požet zate.
Rad bi ti sledil, kamor koli me boš vodil.
Nakloni mi sveže upanje in veselje, da ti bom služil vse dni svojega življenja.

OBVESTILA
Od ponedeljka, 22. februarja, do srede, 31. marca 2021, po večerni sveti maši
izpostavimo Najsvetejši Zakrament Telo našega Gospoda Jezusa Kristusa, da
ga počastimo. Na oltar pa prinesemo vse naše teţave, kriţe in prošnje.
Ker je naša cerkev odprta za molitev, je vabilo in udeleţba naslovljena na vse
farane dobre volje. Vsak naj pride, ko more, da naš Stvarnik ne bo osamljen. On
vabi! Povabi še druge.
K tej molitvi in češčenju vabimo posebej družine prvoobhajancev in birmancev.
16. radijski misijon na Radiu Ognjišče »Bili so skupaj« (prim. Jn 21) bo od
21. do 27. marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih
(ob 17.00) bodo sodelovali: koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, Tone
Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin
Mozetič in p. dr. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici in
pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in
laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak
večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na
spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta
maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko
sodelovali poslušalci.
Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE
BIRME (2020–2021). Srečanje za birmanke in birmance, starše in botre, ki ga
pripravlja ga. Polona Vesel Mušič bo še v sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh),
od 19.00 do 20.30. Prosimo starše in birmance ter botre, da se resno vključijo v
to pripravo in v kolikor še niste čim prej izberite botre in jih povabite na to
duhovno pripravo. Natančnejše informacije dobite pri katehetu Gorazdu.
Na praznik Gospodovega oznanjenja, ki ga v Katoliški cerkvi obhajamo 25.
marca, praznujemo obisk nadangela Gabrijela pri Devici Mariji v Nazaretu. Po
Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na
današnji praznik obhajamo krščanski materinski dan. O vzvišenem poklicu
matere govori tudi poslanica, ki so jo škofje naslovili na ţene ob koncu drugega
vatikanskega koncila: »Ţene, vaša poklicanost je, da varujete domače ognjišče,

da ljubite vire ţivljenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov
ţivljenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani človeški rod.«
Vsem materam čestitamo za njihov praznik in se jim zahvaljujemo, da so nosilke
in varuhinje življenja.
V noči iz sobote, 27. marca, na nedeljo, 28. marca, bomo prešli na pomladanski
čas, kar pomeni, da bomo pomaknili urne kazalce za uro naprej. Večerne svete
maše bodo od nedelje, 28. marca, ob 19. uri.
Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETEGA
PRVEGA OBHAJILA (2020–2021). Srečanji za prvoobhajanke in
prvoobhajance, starše in botre, ki ga pripravlja g. Peter Pučnik, SDB bosta v
sredo, 14. 4. 2021, in v sredo, 21. 4. 2021. Prosimo druţine prvoobhajank in
prvoobhajancev, da se resno vključijo v to duhovno pripravo. Natančnejše
informacije sledijo.
Program za ţalujoče ponuja ţalujočemu varno okolje, spoštljivo in čuteče
poslušanje, prostor za svojo zgodbo bolečine in ljubezni, ki jo doţivlja ob umrli
ljubljeni osebi.
Na področju Videmske in Leskovške dekanije bomo s programom začeli v
četrtek, 25. marca 2021, ob 19. 00 v Slomškovem domu v Breţicah (če razmere
ne bodo dopuščale srečanj v ţivo, bodo potekala preko zooma). V Breţicah ga
bosta ob podpori p. dr. Ivana Platovnjaka DJ vodili Mateja Kolić, ki se je tega
programa tudi sama ţe udeleţila, in s. Emanuela Ţerdin, ki ima veliko izkušenj
na področju dela z umirajočimi in ţalujočimi.
Prijavite se lahko do 22. 3. 2021 po telefonu ali elektronski pošti:
Mateja Kolić (mateja.kolic@gmail.com, 041- 806-331),
s. Emanuela Ţerdin (emanuela.zerdin@gmail.com, 031-587-878).
Ob prijavi boste dobili še vse ostale pomembne informacije.
DRUŠTVO 1824 vabi na sejo zbora članov, ki bo v petek, 26. 3. 2021, ob 20.
uri, preko zooma (e- povezava po posredovana po elektronski pošti). E-povezavo
na Zbor članov preko Zooma boste vsi člani Društva 1824, ki ste Društvu 1824
posredovali svoj elektronski naslov, prejeli na ta e-naslov. Preostali člani lepo
vabljeni, da v ţupnišču Breţice od torka, 23. 3. 2021, dalje prevzamete
gradivo. O predlaganih sklepih lahko nato glasujete po telefonu, na telefonsko
številko: 031 353 981 (Mojca Strašek Dodig), in sicer do vključno četrtka, 25.
3. 2021. Vse člane Društva 1824 tudi vljudno pozivamo k plačilu članarine, ki je
prihodkovni vir Društva 1824, ter tudi ena izmed glavnih obveznosti članov
društva. Slednjo lahko poravnate na TRR Društva 1824, Kržičnikova ulica 2,
8250 Brežice, št. SI56 0480 2000 1932 750, ali v župnišču v Brežicah (pri g.
župniku).

9. obletnica
ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.
VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV.
V POSTNEM ČASU VSAK PETEK 30 MINUT PRED JUTRANJO IN VEČERNO MAŠO VABIMO
K PREMIŠLJEVANJU KRIŢEVEGA POTA.
BLAGOSLOV OLJK IN DRUGEGA SPOMLADANSKEGA CVETJA BO PRI SOBOTNI SV.
MAŠI ZVEČER IN PRI VSEH TREH NEDELJSKIH SVETIH MAŠAH.
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za farane /
za † Novosel Rozalijo (30. dan)
za † Omerzu Slavka (obl.) in Stojanovič Mijana
(obl.)
za † Zorko Faniko /
za † Kalin Slavka (7. dan)
za dobrotnike Slomškovega doma
za † Slavka Ogorevc (nam. cv.)
za † Glinšek Štefanijo
za † Ostrelič Joţefa (30. dan)
za † Bratanič Anico (nam. cv.)
za † Bruderman Antona (obl.) in vse †
Brudermanove
za † Marijo in Joţeta Ogorevc, vse † Ogorevčeve
in pozabljene duše v vicah
za † Derenda Franca, starše Derenda in Travnikar
Marijo
za † druţino Jeršič – Janeza, Marijo in Ivana
za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.)
na čast Mariji za zdravje
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Trefalt Joţeta (nam.cv.)
za † Jamnik Ivana, starše Jamnik-Krstnik, vse
sorodnike in dober namen
za farane /
za † Mimico Kolan (30. dan)
za † Bronislavo Orehek (obl.)
za † Urek Antona (nam. cv.)
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