10. 10. 2021

1. berilo: Mdr 7,7-11; Psalm: Ps 90; 2. berilo: Heb 4,12-13; Evangelij: Mr 10,17-30

28. NEDELJA MED LETOM
Samo eno potrebujem
Mladenič, ki je imel vse, kar mu je svet lahko ponudil bogastvo in varnost − je prišel k Jezusu, ker mu je manjkala
ena stvar (Mr 10,17-27). Želel si je trajnega miru in sreče, ki ju
ni mogel pridobiti z bogastvom in zvestim izpopolnjevanje
zapovedi. Ko ga je Jezus izzval, naj Bog postane njegova
edina prava lastnina in zaklad, je postal žalosten. Zbal se je
odpovedati vsemu, ker ni mogel verjeti, da lahko v njem najde
vse, po čemer hrepeni in išče. Srečo in varnost je iskal v tem, kar je imel,
namesto v tem, koga bi lahko ljubil, mu služil in se mu nerazdeljeno predal.
Njegov zaklad in upanje na srečo nista bila v Bogu in v udejanjanju njegove
darujoče se ljubezni.
Zaklad je posebej povezan s srcem, krajem želja in hrepenenja, s krajem volje in
osredotočenosti in si zanj najbolj prizadevamo. Bog sam je največji zaklad, ki ga
lahko imamo. Če se odpovemo vsemu drugemu, da bi imeli troedinega Boga,
dosežemo največje veselje (prilika o zakladu Mt 13,44).
Prodati vse, kar imamo, lahko pomeni veliko različnih stvari: odpoved različnim
navezanostim, vplivom, službam, življenjskim slogom, pravzaprav vsemu, kar bi
nas lahko oviralo, da ne bi najprej in najbolj ljubili Boga ter mu s svojim časom,
sredstvi, darovi in delovanjem služili v njegovi ljubezni do vsakega človeka in
vsega stvarstva. To pomeni, da smo mu na voljo, da lahko po nas gradi Božje
kraljestvo, kjer on ve, da bi ga lahko najbolje, in si v globini srca tudi sami
najbolj želimo, čeprav pogosto tega niti ne vemo.
Tisti, ki so velikodušni do Boga in do bližnjega, ugotovijo, da ga v njegovi
velikodušnosti do njih ne morejo preseči. Bog nas blagoslavlja z neprecenljivimi
zakladi svojega kraljestva. Osvobodi nas vsega, kar nam onemogoča, da bi
dosegli tisto, po čemer najbolj hrepenimo. Osvobodi na različnih strahov zase in
za našo prihodnost, pred trpljenjem in zavrženostjo, pred nesmislom in nesrečo.
Takoj potem, ko je bogat mladenič zavrnil, da bi sledil Jezusu, je Peter želel
vedeti, kaj bodo on in drugi učenci imeli od tega, da mu brezpogojno sledijo (Mr

10,28-30). Povsem iskreno mu je odgovoril: Tisti, ki so zaradi njega zapustili
vse, bodo prejeli stokrat več zdaj, že v tem življenju, in večno življenje po smrti.
Evangelij nam predstavlja paradoks: izgubimo, kar obdržimo, in pridobimo, kar
razdamo. Ko izgubimo svoje življenje zaradi Jezusa Kristusa, pridobimo
neprecenljiv zaklad in dediščino, ki traja večno. Vse, kar damo Bogu, se nam
stokratno vrne. Radodarnost izhaja iz srca, ki je polno hvaležnosti za obilno
Božje usmiljenje in neštete njegove darove. Velikodušnost bo bogato poplačana
tako v tem kot v prihodnjem življenju (Prg 3,9- 10; Lk 6,38).
Hvala za obilne milosti, s katerimi me blagoslavljaš, Gospod!
Ljubim te, Gospod, moj Odrešenik.

OBVESTILA
V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas
vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev
Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec
lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan
pred sveto mašo.
Sveta maša za pokojnega škofa msgr. Jožefa Smeja
Ob pogrebu škofa dr. Jožefa Smeja zaradi epidemije ni bilo
možnosti za številnejšo udeležbo pri sveti maši, zato bo sveta
maša za pokojnega škofa danes, v nedeljo, 10. oktobra, ob
15.00 v župnijski cerkvi v Bogojini.
V soboto, 16. oktobra 2021, planiramo delovno akcijo – priprava drv (sekanje in
spravilo pod streho) za potrebe župnišča. Vabimo k sodelovanju od 8. ure zjutraj
dalje.
Škofijska Karitas Celje v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije
organizira v Brežicah srečanja z naslovom »Zdravilna beseda, po poti
ozdravljenja s Svetim pismom«. Program Zdravilna beseda udeležencem
skupin prinaša sporočilo zdravilne moči Božje besede. Srečanja so ob
ponedeljkih ob 15. uri v Slomškovem domu. Udeležba na srečanju je brezplačna,
prijave so obvezne. Kontakt: ga. Barbara Godler, 051/658-677.
V okviru prireditev Brežiški oktober 2021 vabi Društvo 1824 v četrtek, 28.
oktobra 2021, ob 19.00 v Slomškov dom, Kržičnikova 2, na ogled ulične
fotografske razstave in predstavitev kratkih filmov z naslovom »Brežice,
Brežičanke, Brežičani ter njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje

Davor Lipej, sodelavka Alenka Černelič Krošelj. Razstava bo na ogled vsaj do
marca 2022.

DNEVA VEDNEGA ČEŠČENJA
V soboto, 16., in v nedeljo, 17. oktobra, sta v naši župniji
molitvena dneva. Poleg rednih svetih maš bo oba dneva
izpostavljeno Najsvetejše, zato vas vabimo, da prihajate k
uram molitve po razporedu, kakor je spodaj objavljeno. Če
kdo lahko pride, čeprav ni napisan, naj se pridruži katerikoli
molitveni uri.
V času molitvenih ur bo priložnost za sveto spoved.
1. dan – sobota, 16. oktober 2021
Ob 8. uri sveta maša s pridigo
Od 9. do 10. ure
Od 10. do 11. ure
Od 11. do 12. ure
Od 12. do 13. ure
Od 13. do 14. ure
Od 14. do 15. ure
Ob 15. uri molitev križevega pota
Od 16. do 17. ure
Od 17. ure do 17.30 rožni venec
Ob 17.30 pete litanije Matere Božje
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov

Vabljeni vsi.
Mira in Lojze Zver, Irena Rupert
Angelca Ivančič, Ivana Vogrinc
Marija in Miha Tomše
Metka Berglez, Zinka Pavlovič
Milka Sušin, Černoš Gita
Rezka Ferenčak, Slavka Gabrič
Vabljeni vsi.
Župnijska Karitas
Člani biblične skupine
Vabljeni vsi.
Vodi eden od dekanijskih duhovnikov.

2. dan – nedelja, 17. oktober 2021
Ob 8. uri sveta maša z nagovorom
Od 9. do 10. ure
Ob 10. uri sveta maša s pridigo
Od 11. do 12. ure
Od 12. do 13. ure
Od 13. do 14. ure
Od 14. do 15. ure
Od 15. uri molitev križevega pota
Od 16. do 17. ure
Od 17. ure do 17.30 rožni venec
Ob 17.30 pete litanije Srca Jezusovega
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov

Vabljeni vsi.
Zinka Pavlovič, Metka Berglez
Vabljeni vsi.
Marija in Miha Tomše
Irena Rupert, Černoš Gita
Rezka Ferenčak, Milka Benič
Milka Sušin, Slavka Gabrič
Vabljeni vsi.
Člani molitvene skupine
Člani ŽPS in cerkveni ključarji
Vabljeni vsi.
Vodi eden od dekanijskih duhovnikov.

9. obletnica

VEČERNE SVETE MAŠE SO OD 1. OKTOBRA 2021 OB 18.00.
Ob 8.00

NEDELJA
28. med letom,
Danilo (Danijel),
škof

10. 10.
2021 Ob 10.00

sklep tedna za življenje

PONEDELJEK
Janez XXIII.,
papež

TOREK
Maksimilijan Celjski,
mučenec

SREDA
Gerald,
vitez

Ob 18.00
Ob 8.00

11. 10.
2021 Ob 18.00

Ob 8.00

za † dr. Franca Kocjana
za † Slavka Ogorevca

14. 10.
2021 Ob 18.00
15. 10. Ob 8.00
PETEK
Ob 18.00
Terezija Velika (Avilska), 2021

devica, cerkvena učiteljica
Jadviga (Hedvika),
kneginja, redovnica;
1. molitveni dan

za † Eriha Zupana

Ob 8.00

13.10.
2021 Ob 18.00

Kalist I.,
papež, mučenec

SOBOTA

za † Nino Kolešnik, družine Kolešnik, Budin,
Gregorič
za † Žibred Ivano-Marijo

za † starše, stare starše, 2 brata in sestro Cerjak ter
sorodnike Dimič-Cerjak
za zdravje
za † Anico Zorko (nam. cv.)

Ob 8.00

12. 10.
2021 Ob 18.00

ČETRTEK

za farane /
za † Marijo in Štefana Gerjevič, starše Golobič,
Mimico Kolan ter sorodnike
za † Antona Žnideršič in starše Žnideršič

za † Frančiško Pauila
za † Zinko Veble in † Vebletove
za † Terezijo Žičkar in Franca, sina Antona in
zeta Mirka
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

16. 10. Ob 8.00
2021
Ob 18.00

za † Lovra Milavca (nam. cv.)
za † Tomija Osojnika (4. obl.)

za farane /
za † Štefka Kolića, † Kolićeve in Ferenčakove
Ob
10.00
za † Braneta Križaniča (obl.) in družino
17. 10.
Vimpolšek
2021
Ob 18.00 za † Rozalijo in Jožeta Trefalt, Darinko Podvinski
Ignacij Antiohijski,
in Anico Zorko
škof, mučenec
za † Zvonka Škofljanca, Andreja Hribarja (50.
obl.), Fani Hribar, Jožeta in Barico Škofljanec,
2. molitveni dan
Reziko Kovačič in po namenu
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

NEDELJA
29. med letom,

Ob 8.00

Sprejemamo za spomine.
Izdal: Župnijski urad Brežice; odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si
Župnijska Karitas: 041-754-877

