26. 12. 2021

1. berilo: 1 Sam 1,20-22.24-28 ali Sir 3,2-6.12-14; Psalm: Ps 84 ali Ps 128;
2. berilo: 1 Jn 3.1-2.21-24 ali Kol 3,12-21; Evangelij: Lk 2,41-52

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.
4. NEDELJA SVETE DRUŽINE
Jezus preseneča
Očetova ljubezen je ljubezen zaveze, ki povezuje ljudi kot njegove ljubljene
otroke. Njegova ljubezen je tudi tista, ki moškega in
žensko povezuje v eno telo v zakonu ter v njuni
medsebojni predanosti do otrok in prihodnje generacije.
Bog želi, da bi bila njegova ljubezen v središču vseh naših
odnosov in vsega, kar počnemo. Zato nam daje svojega
Svetega Duha, da bi lahko ljubili, kot nas ljubi on. Mi
ljubimo, ker je on prvi ljubil nas (1 Jn 4,19).
Ko je Bog na svet poslal svojega edinorojenega Sina, se je ta rodil v človeški
družini kot Jud in je bil vzgojen v skladu z naukom in modrostjo Božje besede v
Svetem pismu Stare zaveze in verskimi običaji svojega ljudstva. Jezus se je rodil
pod Mojzesovo zakonodajo (Gal 4,4), bil osmi dan obrezan (znamenje
pripadnosti Izraelu) in dobil ime Ješua v hebrejščini (Jezus), kar pomeni "Bog
rešuje".
O Jezusovem zgodnjem življenju doma v Nazaretu vemo malo. Luka nam v
svojem evangeliju predstavi njegovo odraščanje v mladega moškega. Pove nam,
da je bil poslušen svojim staršem. Jožef in Marija sta kot pobožna in bogaboječa
Juda dečka vzgajala v skladu s Svetim pismom.
Judovsko domače življenje je bilo osredotočeno na vsakodnevne družinske
molitve, vključno s petjem psalmov in branjem Svetega pisma. Vsak petek
zvečer se je družina zbrala k slavnostni večerji s prižiganjem sobotne sveče in

molitvami blagoslova nad kruhom in vinom, s katerimi se je začelo praznovanje
sobotnega svetega dne. Vsako soboto zjutraj so se udeležili sobotnega
bogoslužja, ki je vključevalo branje Tore (pet Mojzesovih knjig) in petje psalmov
v sinagogi krajevne skupnosti. Starejši fantje so bili ob delavnikih zjutraj poslani
v šolo, imenovano "hiša knjige" (v sinagogi ali rabinovi hiši), kjer so dobili
dodatna navodila za branje in preučevanje judovskih svetih spisov. Vsak
judovski deček se je moral do 13. leta starosti brati Toro. Prav tako so se naučili,
kako v praksi uporabljati modre nasvete iz knjige Pregovorov in Siraha.
Judje so morali na velike praznike (pasha, binkošti, tabernakelj) vsako leto
potovati v Jeruzalem. Jezus je verjetno potoval s starši. To osemdeset kilometrov
dolgo potovanje je običajno trajalo tri dni. Zaradi varnosti in udobja so družine
pogosto potovale v velikih skupinah.
Luka opisuje izjemen dogodek, ki se je zgodil, ko se je Jezus ob zori svoje moške
dobe odpravil v tempelj v Jeruzalemu na svojo prvo pasho. Na tej ključni
prelomnici v svojem zemeljskem življenju je Boga, svojega Očeta v nebesih,
naslovil z »oče«. Njegov odgovor na materino zaskrbljeno poizvedovanje
razkriva samozavestno odločenost, da bo sledil volji svojega nebeškega Očeta.
Čeprav se je Jezus opredelil za Sina večnega Očeta v nebesih, se je kljub temu z
ljubeznijo in poslušnostjo podredil Mariji in Jožefu. V Nazaretu je ostal do 30.
leta starosti, ko ga je Janez krstil v reki Jordan in ga je Duh mazilil za njegovo
poslanstvo Mesije in Odrešenika sveta.
Hvala, dragi Jezus, da me poiščeš, ko tavam v mnogih karavanah tega časa,
in me usmeriš na pot svobodnega, ljubečega odnosa z Očetom.
Ti si me rešil, slava ti!

OBVESTILA
V nedeljo, 19. decembra, smo lepo obeležili 10. obletnico Društva 1824. Bila je
lepa sončna nedelja, ki nas je po dopoldanski sveti maši ob 11. uri zbrala pred
Slomškovim domom. Veseli smo ugotovili, da je Društvo 1824 uspešno delovalo
prvo desetletje. Vse čestitke predsednikom, članom Upravnega odbora in vsem
članom. Naj nas tudi v novo desetletje vodi Slomškov blagoslov.
Danes, v nedeljo, 26. 12. 2021, bo 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«.
V Katoliški cerkvi praznik svete družine obeležujemo v spomin na družinsko
skupnost, ki so jo sestavljali Božji Sin Jezus iz Nazareta, njegova mati Marija in

krušni oče Jožef. Praznujemo ga prvo nedeljo po božiču, nedeljo pa
poimenujemo nedelja svete družine. Življenje nazareške družine je v Svetem
pismu skopo opisano. Evangeliji poročajo le o Jezusovem rojstvu v Betlehemu,
obisku modrih z Vzhoda, begu v Egipt in o Jezusovem najdenju v templju.
Praznik svete družine je tudi praznik vsake človeške družine, ki nastane s poroko
med možem in ženo. Glavni namen dneva je predstaviti vzajemnost, spoštovanje
in ljubezen, ki so jih v medsebojnih odnosih živeli Jezus, Marija in Jožef.
Družinsko življenje je kraj posvečevanja članov družine, zato je sv. Janez
Krizostom (347–407) kristjane spodbujal, naj iz svojih družin ustvarijo družinsko
Cerkev. To lahko storijo tako, da osebni odnos z Jezusom postavijo v središče
osebnega in družinskega življenja.
Na Štefanovo, 26. decembra, bo pri vsaki sveti maši blagoslov vode in soli, na god
Janeza Evangelista, 27. decembra, pa blagoslov vina.

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!
Rožni venec 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.
Lepo vabljeni na drugi sveti večer v letu (31. 12. 2021) ob 18. uri k zahvalni sveti
maši v farno cerkev v Brežice, ko bomo zapeli zahvalno pesem za vse dobrote in
preizkušnje, ki smo jih preživeli v letu 2021 in to leto odhaja, kakor vsa druga leta v
zgodovino.

Na novoletni dan, 1. januarja, v Katoliški Cerkvi praznujemo praznik Marije,
svete Božje Matere ter svetovni dan miru. Prvi dan leta, s katerim začenjamo
novo koledarsko leto in pri bogoslužju prosimo za Božji blagoslov, je posebej
posvečen Mariji oz. njenemu Božjemu materinstvu.
Prihodnja nedelja, 2. 1. 2022, je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za
vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar.

ZAHVALA vsem, ki ste sodelovali v pripravah na praznovanje Božiča, vsem, ki
ste postavljali jaslice, pod vodstvom Jurija Žnideršiča. Hvala za smreke
(Šepčevim iz Cundrovca), za okrasitev smrek (Žnideršič Meri in Rajko), hvala
Nuški Polovič in njeni delovni ekipi za čiščenje in praznično okrasitev cerkve.
Hvala cerkvenim ključarjem (Stane Golobič), članom ŽPS, bralcem Božje
besede, ministrantom, cerkvenim pevcem in vsem, ki kakorkoli sodelujete z
župnijo.

10. obletnica

Ob 8.00

NEDELJA

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

PONEDELJEK
Janez,
apostol, evangelist

26. 12. Ob 10.00
2021
Ob 18.00
Ob 8.00

27. 12. Ob 18.00
2021
Ob 8.00

TOREK

28. 12.
Ob 18.00
2021

SREDA

29.12.
2021 Ob 18.00

Nedolžni otroci,
mučenci

Tomaž Becket, škof,
mučenec

ČETRTEK

Feliks I., papež

PETEK
Silvester (Silvo),
papež

Ob 8.00

30.12.
2021

31. 12. Ob 8.00
2021

SOBOTA
Marija,
Sveta Božja Mati
Novo leto –
dan miru

Ob 8.00
Ob 18.00

1. 1.
2022

za † Petra Jejčiča

Ob 8.00

v čast Materi božji za blagoslov v novem letu
2022
za † Pepco-Jožefo Žnideršič

Ob 10.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 10.00

za † Milavec Lovra (nam. cv.)
za farane /
za † Anico Zorko (obl.), † Nežko in Rezko ter vse
sorodnike Preskar
za † rodbine Pučnik, Magdič, Kšela

Ob 18.00

za † Ivanko in Jerneja Krof ter Terezijo Marinč

Ob 18.00
Ob 8.00

2. 1.
2022

za † Ano (obl.), Franca in Jožefo Vogrinc ter
vse † Vogrinčeve /
za † Lubšina Mirka (7. dan)
za † g. Franca Ornika, žpk Dol pri Hrastniku in
soupravitelj Hrastnika
za † Anico Zorko (1. obl.)
za † Darka Bukovinski (2. obl.)
zahvala Bogu za življenje
za † Toneta Furlana (11. obl.), stare starše, starše,
4 brate in 2 sestri Žerjav, stare starše Jakolič,
svaka Tinčeta, Marka, Andreja in nečaka Marjana
ter vse pozabljene in trpeče duše v vicah
za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.)

Ob 18.00

NEDELJA

2. nedelja po božiču;
Bazilij Veliki, škof,
cerkveni učitelj

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
za dobrotnike Slomškovega doma
za † Mojco Hasičić (7. dan)
za † Martina Škofljanca (obl.), Pavlo in Johana
Vegelj ter sorodnike
za † Pršlja Ilija in Andžo

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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