19. 12. 2021

Mir svete božične noči, blagoslova in sreče v božičnih
praznikih, milosti in božjega usmiljenja polno novo leto 2022,
vam želi župnik Milan s sodelavci in tudi vsi sobratje
duhovniki, ki prihajajo v Brežice in pomagajo pri pastorali
naše župnije.
V upanju na boljše čase ponosno praznujmo tudi državni
praznik, dan samostojnosti in enotnosti, 26. december.

4. ADVENTNA NEDELJA
Marija pri Elizabeti

Luka poudarja Marijino pripravljenost služiti, biti služabnica. Angel spregovori o
Elizabetini nosečnosti in Marija takoj vstane in se odpravi, da bi ji pomagala. Od
Nazareta do Elizabetine hiše je bilo več kot 100 km, kar pomeni vsaj štiri dni
potovanja! Marija začne služiti in izpolnjuje svoje poslanstvo v imenu Božjega
ljudstva.
Elizabeta predstavlja Staro zavezo, Marija pa Novo. Stara zaveza
sprejema Novo s hvaležnostjo in zaupanjem, saj v njej prepozna
Božji dar, ki se bo uresničil in izpolnil pričakovanja ljudi. V srečanju
dveh žensk se pokaže dar Svetega Duha. Otrok je od veselja poskočil
v Elizabetinem telesu. V njej je bilo polno vere.
Vesela vest razkriva Božjo navzočnost v najbolj običajnih stvareh človeškega
življenja: v dveh gospodinjah, ki se obiščeta, da bi druga drugi pomagali. Obisk,
veselje, nosečnost, otroci, medsebojna pomoč, hiša, družina. Luka želi, da bi
takratna skupnost kristjanov in mi videli prav to in v vsem odkrili Božjo
prisotnost. Elizabeta je rekla Mariji, da je blagoslovljena med ženskami in
blagoslovljen je tudi sad njenega telesa, Te besede so še danes del najbolj
uporabljane molitve na svetu: "Zdrava Marija".
Z Elizabetino hvalnico Mariji Luka sporoča: prav je, da verjamemo v Božjo
besedo, saj ima moč, da izpolni vse, kar oznanja. To je ustvarjalna beseda.
Ustvarja novo življenje v Marijinem telesu in v srcih ljudi, ki jo sprejmejo z vero.
Marija in Elizabeta sta se že prej poznali. Ob tem srečanju sta druga drugi odkrili
skrivnost, ki je doslej nista poznali in ki ju je napolnila z velikim veseljem. Tudi
danes srečujemo ljudi, ki nas presenečajo zaradi modrosti in pričevanja vere.
Marijina drža pred Besedo izraža ideal, ki ga Luka želi posredovati skupnosti in
nam: ne zapirajte se vase, bodite pozorni na resnične potrebe ljudi in skušajte
pomagati drugim, kolikor je to mogoče glede na njihove potrebe.

Kakor je Mariji to omogočil Sveti Duh, tako želi tudi nam, če smo ga pripravljeni
sprejeti in se mu prepustiti. Prosimo Jezusa Kristusa, da nas napolni z njim, ki
nas more usposobiti, da bomo postajali podobni Mariji in bomo tudi mi prinašali
drugim Duha veselja, miru, ljubezni in usmiljenja.
Ne smemo pa prezreti, da za Gospodovimi "blagoslovi" obstaja določen
paradoks. Marija je bila deležna "blagoslova" – smela je biti mati Božjega Sina.
Ta blaženost pa je postala tudi meč, ki je prebodel njeno srce, ko je njen Sin umrl
na križu. Biti izbran od Boga je izjemen privilegij in odgovornost. Marija je
prejela krono veselja in križ žalosti. Žalost ni zmanjšala njenega veselja, saj so ji
ga tudi v največji stiski omogočali njena vera, upanje in zaupanje v Boga in
njegove obljube.
Jezus je svojim učencem obljubil, da jim nihče ne bo vzel njihovega veselja (Jn
16,22). Gospod nam daje nadnaravno veselje, ki nam omogoča, da prenesemo
vsako žalost ali bolečino, saj v njem lahko upamo proti upanju in v njem upanje
vedno slavi zmago.
DRUŠTVO 1824 DELUJE ŽE POLNO DESETLETJE
Stara osnovna šola, ki je (pre)dolga leta propadala v mestnem
središču, je s pomočjo darežljivih župljanov in vztrajnih članov
gradbenega odbora počasi dobivala novo podobo. Okoli leta 2011 je
bila ta stavba že skoraj funkcionalna in na prostore v njej so že
nestrpno čakale nekatere župnijske skupine, kot so Karitas, verouk, oratorij in
tudi druge skupine. Hitro smo ugotovili, da je prostora za aktivnosti še veliko, še
več pa je idej, ki bi jih lahko uresničili s pomočjo lepo urejene stavbe sredi
Brežic. Za realizacijo tega pa potrebujemo skupino, ki bo aktivno upravljala
stavbo in jo zapolnila s programom.
V ta namen se je zbralo nekaj ljudi različnih starosti, ki so želeli prispevati del
svojega prostega časa za uresničitev cilja. Že sama stavba kot del kulturne
dediščine nosi močno sporočilo, s svojim prvotnim poslanstvom kot osnovna
šola je imela povezovalno vlogo za Brežice, sedaj pa deluje kot del župnije, ki je
prav tako skupnost. Zato si je društvo v prvi vrsti zadalo to nalogo – oblikovanje
programa, ki bo omogočal vključevanje vseh ljudi, tako znotraj župnije kot tudi
širše javnosti, da se bodo vsi počutili sprejete in dobrodošle, vsi, ki bodo prihajali
na dogodke, pa bodo odhajali za spoznanje boljši. Zavezali smo se, da v našem
delovanju ne bomo pozabili na Boga in na to, kar On želi za naše življenje. Tako
smo za svoje ime izbrali številko 1824, ki povezuje letnico Slomškovega
mašniškega posvečenja in letnico izgradnje prvega dela nekdanje šolske stavbe,
prve brežiške dvorazrednice – zdaj Slomškovega doma. Društvo 1824 smo
ustanovili točno pred 10-imi leti, 19. 12. 2011.
10 let delovanja je doba, po kateri se že lahko ozremo nazaj v del zgodovine, ki
smo jo sooblikovali. S programom, ki je umeščen v Slomškov dom, kvalitetno
zapolnjujemo čas mlajšim generacijam, ki prihajajo na vsakoletne oratorije ali na

medgeneracijske delavnice, kjer otroci spoznavajo naše šege. Privabljamo tudi
odrasle generacije, ki pridejo na predavanja, razstave ali na pričevanja, kjer
starejši z nami delijo predragocene življenjske zgodbe. Trudimo se, da so
dogodki dokumentirani tudi s fotografijo ali filmom ter dostopni na spletni strani,
tako da nam vedno znova prihajajo v spomin, ko hodimo mimo cerkve ali ko
stopimo v Slomškov dom. Kot dobri državljani skrbimo tudi za praznovanje
obletnic osamosvojitve in brežiškega oktobra. In da ne pozabim vsakoletnega
Rokovega praznika s »telerflajšom«, ki smo ga zaradi pandemije, tako kot mnoge
druge, že skoraj pozabili …
Obletnice nas spodbudijo, da se ozremo tudi v prihodnost. Opažam, da kljub
programu, ki ga župnija skupaj z Društvom 1824 pripravlja, še vedno nekateri
ostajajo brez teme, ki bi jih zanimala. Želim si, da bi vsak v župniji našel svojo
aktivno mesto (vlogo), področje, kjer lahko prispeva za svoje in skupno dobro.
Hkrati pa sem prepričan, da ste v naši župniji številni, ki želite sodelovati, a še
niste dobili priložnosti. Zato vas vabim, da se pridružite Društvu 1824, kjer ste
dobrodošli in boste tako sodelovali pri sooblikovanju novih vsebin, ki bodo
vsebinsko izpopolnile našo župnijo in širšo skupnost, hkrati pa bo Slomškov dom
še bolj ostal in postal »srce Brežic«, kar si v Društvu 1824 zelo želimo.
Hvaležen sem, da nam je Sveti duh dal navdih za posvetitev te stavbe in našega
delovanja Slomšku, saj sem prepričan, da je on tisti, ki nam s svojo preprostostjo
in modrostjo daje navdih za vsak nov dan in vsak nov projekt: »Našega življenja
čas je prazna, nepopisana knjiga, ki nam jo je Bog dal, da bi jo z dobrimi deli
popisali. Za vsak dan je ena stran, za vsako uro nov odstavek in za vsako minuto
nova vrsta.« (bl. Anton Martin Slomšek). Slomškov dom ima tudi še dve
popolnoma nepopisani »poglavji« – nadstropji. Eno desetletje je minilo in
»popisano« je za sedaj samo pritličje.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom društva, ki aktivno sodelujete v
pripravljanju naših dejavnosti in vsem obiskovalcem, ki nam s svojim obiskom
izkazujete zaupanje ter nam vlivate moči za uresničevanje novih ciljev.
Vsem želim vesele in mirne božične praznike in srečno, predvsem pa zdravo leto
2022!
Jurij Žnideršič, predsednik Društva 1824
Napovedujemo, da bo v nedeljo, 26. 12. 2021, pri sv. maši ob 8.00 in 10.00, med
nami Boštjan Hari, laiški teolog (mag. teol.), član katoliškega zavoda Kerigma.
Predstavil bo svojo knjigo Božja ljubezen odpušča in ozdravlja: zdravilna moč
zakramenta sprave in napovedal mesečna srečanja v letu 2022 z naslovom
»Šola ozdravljanja«.
Vivin praznični koncert - glasbena koncertna meditacija z molitvami,
prošnjami in hvalnicami za vse dobro na svetu - bo v ponedeljek, 27. decembra
2021, ob 19.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca. Lepo vabljeni!

10. obletnica

NEDELJA
4. adventna
Urban V., papež;
Anastazij, papež

Ob 8.00

19. 12.
2021 Ob 10.00
Ob 18.00

Božična devetdnevnica

Ob 8.00
20. 12.
Vincencij Romano,
duhovnik
2021 Ob 18.00
Božična devetdnevnica
Ob 8.00
TOREK
Peter Kanizij, duhovnik, 21. 12. Ob 18.00
cerkveni učitelj
2021
Božična devetdnevnica
Ob 8.00
SREDA
22.12.
Frančiška K. Cabrini,
redovna ustanoviteljica
2021 Ob 18.00
Božična devetdnevnica
Ob 8.00
ČETRTEK
23.12.
Janez Kancij, duhovnik
2021 Ob 18.00
Božična devetdnevnica
24. 12. Ob 8.00
PETEK
Adam in Eva, prastarši 2021
Ob 18.00
Božična devetdnevnica
Sveti večer
25. 12. Ob 24.00

PONEDELJEK

SOBOTA
BOŽIČ,
GOSPODOVO ROJSTVO

NEDELJA

Sveta družina
Štefan, diakon,
prvi mučenec
Dan samostojnosti in
enotnosti

2021
Ob 8.00
Ob 10.00
Ob 18.00
Ob 8.00

26. 12. Ob 10.00
2021
Ob 18.00

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
za † g. Franca Rataja, CM
za † Ano Bratanič (obl.) in Franca Bratanič
za † Hribar Antona (nam. cv.)
v zahvalo za življenje, za Božje varstvo in srečno
zadnjo uro
za † Kert Marijo-Magdaleno (30. dan)
za † Starčević Jožeta (7. dan)
za † mamo Angelo in sina Bojana Kovačič iz
Prežihove 10
za † Hozjanove in Tasičeve
za † Milavec Lovra (nam. cv.)
za † Jožefo Bohak (30. dan)
za † Jožefo Gramc (obl.), Jožeta Gramc, družini
Baškovič-Bláževič
za † Vladimirja (obl.), Zlato Berglez, stare starše
Berglez-Lipej in Alenko Žust
za † Žnideršič Jožefo-Pepco
za † Florjanič Olgo in sorodnike /
za † Polovič Tilko (2. obl.)
za farane /
za † Štefka Kolića, † Kolićeve in Ferenčakove
za † Alojzijo, Štefko in 2 Ivana Godler /
za † Štefana Kresonja
za † Rozalijo in Jožeta Trefalt, Anico Zorko ter
Darinko Podvinski

Betlehemsko Luč miru boste lahko na svoj dom ponesli na 4. adventno nedeljo,
19. decembra 2021, od 8.00 ure naprej. Geslo in poslanica: Človek, ne jezi se!
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