12. 12. 2021

1. berilo: Sof 3,14-18a; Psalm: Ps Iz 12,2-6; 2. berilo: Flp 4,4-7; Evangelij: Lk 3,10-18

3. ADVENTNA NEDELJA
Gospod je blizu
Luka omenja zlasti dve skupini, ki sta prišli k Janezu Krstniku
po duhovno obnovo − cestninarje in judovske vojake, ki so
pripadali rimski oblasti. Obe skupini so judovske oblasti
obravnavale kot duhovno neprimerne in nečiste ter jih
izobčile iz svoje srede. Janez jih je sprejel z odprtimi rokami in vso množico
ljudi, ki so prišli, da bi slišali "dobro novico" in se dali krstiti v znamenje
spreobrnjenja.
Janezovo sporočilo o obnovi in kesanju je bilo zelo praktično. Ljudem je povedal
tri stvari: Prvič, vsak Božji privrženec mora to, kar ima (svoje osebne dobrine in
sredstva), deliti s svojimi bližnjimi, zlasti s tistimi, ki jim primanjkuje osnovnih
življenjskih potrebščin. Spoznal je, da je to ključna dolžnost vsakega
posameznika in zunanji izraz velike zapovedi ljubiti bližnjega kakor samega sebe
(3 Mz 19,18).
Drugič, Janez je poudaril sveto dolžnost, da vsakemu človeku damo, kar mu po
pravici pripada, saj Bog zapoveduje, da je treba z vsakomer ravnati spoštljivo.
Pobiralci davkov ne smejo prisiliti ljudi, da bi ti plačali več, kot morajo.
(Cestninarji so si s previsokimi dajatvami od ljudi pogosto ustvarili velik
dobiček.) Vojakom je naročil, naj ne zlorabljajo svoje avtoritete ali moči, da bi
ljudi prisilili dati več, kot je bilo upravičeno. (Neredko so vojaki zlorabljali svoj
položaj in silili ljudi, da so jim nosili težko opremo ali jim odvzeli stvari.) Janez
jim ni rekel, naj opustijo svoj poklic, ampak naj bodo dobri, pošteni in spoštljivi
vojaki.
In tretjič, Janez je svoje poslušalce spodbujal, naj bodo zadovoljni s tem, kar
imajo, in naj se izogibajo poželenju (neupravičeni želji ali pridobivanju) tistega,
kar pripada drugim. V bistvu je pozval ljudi, naj se vrnejo k Bogu in hodijo po
njegovi poti ljubezni in pravičnosti.
Z Janezom Krstnikom je tako Sveti Duh začel človeškemu rodu vračati "Božjo
podobo" in tako napovedal, kaj bo doseženo po Jezusu Kristusu in v njem.
Janezov krst je bil namenjen kesanju − odvrnitvi od greha in sprejetju novega
načina življenja v skladu z Božjo besedo. Napovedal je, da bo Mesija "krščeval s

Svetim Duhom in z ognjem". Ogenj je bil v svetopisemskih časih povezan z
Bogom in njegovim delovanjem v svetu in v življenju njegovega ljudstva. Bog je
svojo navzočnost včasih izkazoval z uporabo ognja, npr. goreči grm, ko je Bog
govoril Mojzesu (2 Mz 3,2). Podoba ognja je bila uporabljena tudi kot simbol
Božje slave (Ez 1,4.13), njegove zaščitniške navzočnosti (2 Kr 6,17) in njegove
svetosti (5 Mz 4,24).
V Novi zavezi je podoba ognja uporabljena tudi za Svetega Duha, ki prihaja, da
nas očisti grehov, nas upodobi po Kristusu, usposobi živeti ljubezen in nas naredi
svete (Mt 3,11 in Apd 2,3). V nas vzbudi spoštljiv strah pred Bogom in njegovo
besedo ter povečuje željo biti z Bogom ter živeti in delovati kot Kristus: »Ljubite
se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« (Jn 15,12).
Naš krst v Jezusu Kristusu z vodo in Duhom povzroči novo rojstvo in vstop v
Božje kraljestvo, v katerem živimo kot njegovi ljubljeni sinovi in hčere (Jn 3,5).
Jezus nam je pripravljen dati ogenj svojega Duha, da bomo lahko izžarevali
ljubezen in veselje evangelija svetu, ki le-to obupno potrebuje. Ne naveličajmo
se prositi zanj in sodelovati z njim sredi vsakdanjega življenja.
Gospod, hvala za adventni čas, ki me vabi v tvojo bližino in
mi vliva zaupanje, da ti si z mano.
Še več, pošiljaš mi ogenj Svetega Duha,
da lahko zaživim očiščen in v svobodi, v svobodi tvoje ljubezni.

NAPOVED DESETE OBLETNICE DRUŠTVA 1824
Pred desetimi leti, točno 19. 12. 2011, smo v sklopu aktivnosti
Slomškovega doma na Kržičnikovi 2 v Brežicah ustanovili Društvo
1824. Da ima društvo takšno obeležje, sta dva razloga. Prvi: Prvotni
stari del zgradbe je bil zgrajen leta 1824. To je bila takrat pritlična stavba –
osnovna šola – dvorazrednica, ki jo je zgradila Župnija Brežice pod vodstvom
takratnega brežiškega župnika Ignacija Fuksa. To je tudi uradni začetek
organiziranega osnovnošolskega pouka v Brežicah. Drugi razlog: leto 1824 je
leto, ko je naš bl. Anton Martin Slomšek imel v Olimju novo sveto mašo in smo
se odločili, da se sedaj ta stavba imenuje Slomškov dom. Deseto obletnico
Društva 1824, ki ima nalogo poskrbeti za različne župnijsko-kulturne dogodke,
bomo obeležili z izdajo dveh priložnostnih poštnih znamk in posebno
prireditvijo, ki bo v nedeljo, 26. decembra 2021, se pravi na Štefanovo, ki je
hkrati državni praznik – Dan slovenske samostojnosti in enotnosti. V okviru
Društva 1824 že skozi vseh deset let organiziramo razne delavnice (adventni
venčki, butarice), praznovanje državnega praznika - Dan državnosti, 25. junij
(sveta maša za domovino v cerkvi sv. Roka in župnijsko-občinska prireditev ob

osamosvojitveni lipi pred cerkvijo sv. Roka), stojnice za Rokovo s pogostitvijo
vseh romarjev sv. Roka s »telerflajšem«, vsakoletni oratorij v juliju ali avgustu v
Brežicah in Kapelah, brežiški oktober ob občinskem prazniku 28. oktobra,
vsakoletna postavitev jaslic in nekajkrat je bilo tudi predavanje v sklopu Socialne
akademije. Ob deseti obletnici društva velja pohvala vsem članom društva, ki jih
je okrog 40, članom Upravnega odbora, posebej pa bivšima in sedanjemu
predsedniku Društva 1824. Za deseto obletnico društvu čestitamo in želimo
nadaljnje uspešno delovanje v naslednjem desetletju.

OBVESTILA
Lepo vabimo k božični devetdnevnici, ki se bo pričela, v četrtek, 16. decembra,
pri večerni sveti maši ob 18.00.
God sv. Lucije, device in mučenke obhajamo 13. decembra. Rodila se je okoli
leta 286 v Sirakuzah na Siciliji, Italija, umrla pa leta 304 prav tako v Sirakuzah.
V Sloveniji ji je posvečenih 12 cerkva..
15. decembra godujejo blažene Drinske mučenke: V Cerkvi na Slovenskem se
še posebej spominjamo s. Krizine Bojanc, ki izhaja iz Zbur pri Šmarjeti in s.
Antonije Fabjan, ki je bila rojena in je otroštvo preživela v Malem Lipju pri
Žužemberku.
ADVENTNI KOLEDAR 2021 Dragi otroci, spoštovani starši!
Tudi letos so veroučenci prejeli misijonski adventni koledar, ki
nadaljuje z zgodbami velikih slovenskih misijonarjev, ki so pustili
pečat v misijonskih deželah in tudi v srcih ljudi. Letos bomo tako
brali o našemu velikemu misijonarju v Zambiji p. Mihu
Drevenšku. V adventnem koledarju bo otroke tako vsak dan
spremljala spodbudna misijonska zgodba o njegovem življenju,
opremljena z nalogo ter povabilom k darovanju za vrstnike v misijonih – »Otroci
za otroke«.
Molitev je z leti izgubila vrednost in je zelo podcenjena. A Marija nas vabi:"
Vrnite se k molitvi, kajti kdor moli se ne boji prihodnosti. Kdor moli, je
odprt za življenje in spoštuje življenje drugih. Kdor moli, čuti svobodo
Božjih otrok in z veselim srcem pomaga sočloveku, ker je Bog Ljubezen
in svoboda." Rožni venec je Njena molitev, zato ga molimo v cerkvi od
ponedeljka do petka ob 17.30 pred večerno sveto mašo. Pridruži se
nam vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z molitvijo rastemo na poti svetosti.
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za farane /
za † Marijo Kregar (30. dan)
za † Pavlo Gerjevič (obl.), Ivana, Stankota
Švajger in sorodnike
za † duhovnika-misijonarja družbe lazaristov g.
Andreja Tumpeja (je na seznamu pravičnih med
narodi v Jeruzalemu), za vse † Andreje iz družin
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s temi družinami povezane Andreje
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molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije
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za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.)
za † Žibred Ivano-Marijo (obl.)
za farane /
za † Žerjav Ivana, vse † Žerjavove, sorodnike in
duše v vicah
za † Srpčič Andreja (30. dan)
za † Faniko Deržič, Rozi Deržič in Mileno
Vučajnk ter vse † Deržičeve

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!
Izdal: Župnijski urad Brežice; odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;
Župnijska Karitas: 041-754-877
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si

