29. 8. 2021

1. berilo: 5 Mz 4,1-2.6-8; Psalm: Ps 15; 2. berilo: Jak 1,17-18.21b-22.27;
Evangelij: Mr 7,1-8.14-15.21-23

22. NEDELJA MED LETOM
V Ljubezni lahko zaživim svežino
Judje so zelo skrbeli za čistost. Predpisi zanjo so natančno
povedali, katere pogoje je potrebno izpolniti, da lahko pristopijo k
Bogu in se počutijo vredni njegove navzočnosti. Predenj ni bilo
mogoče stopiti na kakršen koli način, ker je on svet! Zapoved je
bila povsem jasna: »Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem
svet.«(3 Mz 19,2) Kdor je torej želel biti pred njim in prejeti
Abrahamu obljubljeni blagoslov, je moral biti čist. To je bilo
namreč zunanje znamenje njegove svetosti. Da bi razumeli resnost
teh zakonov o čistosti, se lahko spomnimo, kako je bilo v
Katoliški cerkvi pred dobrimi petdesetimi leti. Pred drugim vatikanskim koncilom so
se morali verniki, da so lahko šli k obhajilu, postiti od polnoči naprej. Kdor je šel k
obhajilu brez posta, je zagrešil smrtni greh, ki se je imenoval svetoskrunstvo. Verjeli
smo in bili prepričani, da nas malo hrane ali pijače naredi nečiste za prejem
posvečene hostije, za Kristusa pod podobo kruha. Tudi v Jezusovem času je bilo
veliko stvari in dejavnosti, zaradi katerih je bila oseba nečista in zato ni mogla stopiti
pred Boga: dotikanje gobavca, prehranjevanje vpričo gobavca, prehranjevanje brez
umivanja rok, dotikanje krvi ali mrtvega telesa in mnoge druge stvari. Vsak stik s
tako osebo je onečistil druge. Zato so se jih morali vsi izogibati, da bi lahko bili čisti.
Nečisti ljudje so morali živeti ločeno. Vsak je bil vedno znova ogrožen zaradi
številnih nečistih stvari. Vsi so se bali vseh in vsega. Zdaj, z Jezusovim prihodom, se
vse nenadoma spremeni! Z vero v Jezusa Kristusa je bilo mogoče doseči čistost in
biti pred Bogom, ne da bi bilo treba upoštevati vse zakone in predpise »izročila
starešin«. To je bila resnična osvoboditev! Vesela vest, ki jo je oznanjal Jezus, je
ljudi resnično osvobodila obrambne drže in jim povrnila okus po življenju, veselje,
da so Božji otroci, brez strahu, da bi bili pogubljeni, ker se niso držali predpisov o
čistosti! Jezus v današnjem evangeliju spodbudi poslušalce, naj doumejo, da človeka
ne omadežuje, kar je zunaj njega. Obrne to, kar so učili učitelji postave! Človeka ne
onečisti to, kar pride vanj, temveč kar pride iz njega. Tako se nikomur več ni treba
spraševati, ali je ta hrana ali ta pijača čista ali ne, ali je ta človek čist ali ne. Jezus
vprašanje o čistosti in nečistosti postavi na višjo raven, na raven etičnega ravnanja.

Pot k Bogu je življenje v duhu ljubezni, v ljubečem služenju drugim. Jezus svojo
razlago zaključi z izrazom, ki ga pogosto uporablja: »Kdor ima ušesa za poslušanje,
naj posluša!« Ali drugače povedano: »To je to! Slišali ste me! Razumite zdaj to in
poskušajte tako živeti!« Z drugimi besedami: »Uporabite svojo glavo in zdravo
pamet ter glejte na stvari skozi svojo življenjsko izkušnjo!«Tako preprosto se zdi, a
hkrati ni. Učenci niso mogli razumeli, kaj je Jezus mislil. Ko so prišli domov, so ga
prosili za ponovno razlago. Jezus je bil začuden. Mislil je, da so razumeli. V svoji
razlagi znova pojasni vprašanje o čistosti. Vso hrano razglasi za čisto! Nobena hrana,
ki pride v človeka od zunaj, ga ne more narediti nečistega, saj ne pride v srce, ampak
le v želodec in nato odide v kanalizacijo. To, kar človeka naredi nečistega, pravi
Jezus, je tisto, kar prihaja iz notranjosti, iz srca. To zastruplja človeka in njegove
odnose. V življenju z Jezusom učenci dobijo pogum, da ga posnemajo brez strahu in
da se ne bi omadeževali s stvarmi in ljudmi, ki so veljali za nečiste (Mr 2,15-17).
Kolikor več smo torej z njim, toliko bolj postajamo svobodni in zmožni, da ljubimo
druge tako, kot jih ljubi on in jim svojo ljubezen želi pokazati po nas.

Sestri Karli za 80. let
Osemdeset častitljivih let ste duša tega sveta.
Sekunde minute lovijo, te ure in dneve in leta
Enkratnost je v tem, da Bog desetletja v življenje spleta.
Milost se božja v mozaiku preizkušenj prepleta,
Dejanja dobrote in zvestobe so toplo sprejeta.
Enako kot blisk je to obdobje hitro zdrsnilo,
S spomini v dobroti, lepoti in v trpljenju minilo.
Evangelij uresničujete vse zime in vsa poletja,
Tako ste z nami v Brežicah že kar pol stoletja.
Le v vztrajnosti in ponižnosti se čudež izpolnjuje,
Enigma življenja se v božji previdnosti dopolnjuje.
Torej naj Vsemogočni vas z zdravjem obilo obdaruje.
Župnija Brežice

OBVESTILA
5. september – god sv. Matere Terezije Žena, ki jo poznamo kot mater Terezijo
iz Kalkute, se je rodila 26. avgusta 1910 v albanski družini Bojaxhiu v Skopju z
imenom Agnes Ganxhe. Umrla je 5. septembra 1997 v Kalkuti, papež Janez
Pavel II. (1978–2005), jo je za blaženo razglasil 19. oktobra 2003, papež
Frančišek pa 4. septembra 2016 za svetnico. Njen god praznujemo 5. septembra.
Mati Terezija je za svoje delo prejela številna priznanja in nagrade. Leta 1971 ji
papež Pavel VI. (1963–1978) podeli mednarodno Nagrado za mir, v Angliji je
prejela nagrado Templeton, v Italiji nagrado Balzam za »humanost, mir in
bratstvo med narodi«, leta 1979 pa Nobelovo nagrado za mir.
Mati Terezija je leta 1978 odprla hišo misijonark ljubezni v Zagrebu, leto
kasneje pa tudi v Skopju. Na obisku v Ljubljani je bila 30. junija 1980, red
misijonark ljubezni pa v Sloveniji deluje od 16. julija 1987.
V redu sester Matere Terezije deluje tudi naša rojakinja Bogomila Rutar, z
redovnim imenom Sestra Božidara. Bogu smo hvaležni, da tudi iz naše župnije
izhaja ta duhovni in misijonarski poklic. Sestre Matere Terezije se po zgledu
njihove ustanoviteljice popolnoma žrtvujejo za najbolj uboge, vsakovrstne
bolnike, največje reveže in zapostavljene na tem svetu. Sestre Matere Terezije
imajo svojo skupnost tudi v Ljubljani in se s svojim redovnim življenjem in skrbi
za reveže sploh ne izpostavljajo. Po rodu Brežičanka naša sestra Božidara Rutar
pa že nekaj let deluje v njihovi duhovni skupnosti v Libanonu.
Veroučno leto 2021/22 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 12. septembra 2021.
Kar pomeni, da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 2021.
Urnik verouka bo naknadno objavljen, ko bodo znana konkretna navodila
Slovenske škofovske konference – Slovenskega katehetskega urada, ki bodo prav
gotovo upoštevala pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar bo veljalo
tudi za vse osnovnošolce.
SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH

nedelja, 5. september 2021
14.00 zbiranje molitev in spoved, 15.00 sveta maša, sveto maziljenje in blagoslov
bolnikov z Najsvetejšim
Srečanje vodi celjski škof msgr dr. Maksimilijan Matjaž
Iz Brežic organiziramo avtobusni prevoz. Odhod avtobusa izpred gimnazije v
Brežicah v nedeljo, 5.9.2021 ob 13.30. Prijave sprejemamo v župnišču.

9. obletnica
Od 15. avgusta zvečer in do sobote, 11. septembra 2021, zjutraj bodo vse svete maše v cerkvi sv.
Roka.

NEDELJA
22. med letom,
Mučeništvo Janeza
Krstnika
PONEDELJEK
Feliks (Srečko),
mučenec

TOREK
Rajmund Nonat,
redovnik, kardinal

SREDA
Egidij (Tilen),
opat

ČETRTEK

Ob 8.00

29. 8.
2021
Ob 10.00
Ob 19.00
Ob 8.00

30. 8.
2021 Ob 19.00
Ob 8.00

31. 8.
2021 Ob 19.00
1. 9.
2021
Ob 19.00
Ob 8.00

2. 9.

Marjeta, devica, mučenka
2021
1. četrtek

PETEK

Gregor Veliki, papež,
cerkveni učitelj
1. petek

3. 9.
2021

NEDELJA
23. med letom,
angelska;

za † Ključarič Roziko
za † zdravje na duši in telesu
za † Kostevc Jožeta (obl.)
Zjutraj sv. maše ne bo zaradi srečanja vseh
duhovnikov celjske škofije z novim škofom dr.
Maksimiljanom Matjažem v Vrbju pri Žalcu.
za † Kovačič Hermino-Minco (n.cv.)
za duhovniške in redovniške poklice
molitev pred Najsvetejšim
za † zahvalo za zdravje
za † v čast Srcu Jezusovemu za moč vere, sledi
pobožnost 1. petka
za † Volčanšek Vladimirja in Karla (roj. dan) ter
za brate Franca, Ivana, Lojza in sestro TerezijoZinko
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 10.00

za † Roziko, Maksa, Borisa, Aleša Ivanc in Ivana
Valenčak
molitev za družine pred Najsvetejšim
za † trdnost vere in edinost v Cerkvi
za farane /
za † družino Černoš
za † starše Levak in Cerjak

Ob 19.00

za † Rozalijo Trefalt (obl.)

Ob 8.00

4. 9.
2021

5. 9.
2021
Mati Terezija, redovnica,
redovna ustanoviteljica

Ob 8.00
Ob 19.00

SOBOTA
Rozalija Sicilska, devica,
spokornica
1. sobota

Ob 19.00

za farane /
za † mamo Marijo (obl.), brate Ivana, Slavka,
Jožka, Draga Žerjav, sestri Heleno in Tonko,
svaka Marka in Toneta, vse sorodnike Jakolič in
trpeče duše v vicah
za † Todorja Mihajloviča (obl.)
za † Ivanko Recer
za † v čast sv. Roku za dušno in telesno zdravje

Ob 19.00
Ob 8.00

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