5. 12. 2021

1. berilo: Bar 5,1-9; Psalm: Ps 126; 2. berilo: Flp 1,4-6.8-11; Evangelij: Lk 3,1-6

2. ADVENTNA NEDELJA
Gospod preskrbi čevlje za pot
Evangelist Luka nam pove, da se je Janezu zgodila Božja
beseda (Lk 3,2). Janez je bil na ključnem mestu v
zgodovini Božjega ljudstva. Povezal je Staro in Novo
zavezo, ki ju je Bog sklenil s svojim ljudstvom.
Svojo preroško poklicanost in poslanstvo je prejel pred svojim spočetjem in
rojstvom. Angel je namreč njegovemu očetu Zahariju, ki je kot duhovnik služil v
jeruzalemskem templju, napovedal, da bo njegova neplodna žena spočela sina.
»Dal mu boš ime Janez« in »že v materinem telesu bo poln Svetega Duha« (Lk
1,13.15).
Ko je kmalu po rojstvu dobil ime, je njegov oče prerokoval, da se
bo imenoval »prerok Najvišjega, ki bo hodil pred Gospodom, da
bi mu pripravil pot« (Lk 1,76). Bil je torej poklican za preroka,
Božjega poslanca.
Luka nam na dramatičen način pove, kdaj se je pojavil na
svetovnem prizorišču. Našteje nekaj ključnih vladarjev tega časa,
med njimi rimskega cesarja Tiberija (Lk 3,1). Janezovo
poslanstvo je bilo pripraviti pot Božjemu maziljencu, ki bo prišel, da vzpostavi
Božje kraljestvo nad vsemi drugimi kralji in oblastmi. Luka z navajanjem besede
preroka Izaija, da bo »vse meso« videlo Božje odrešenje (Iz 40,5; 52,10),
poudarja univerzalni klic evangelija vsem ljudstvom brez razlike.
Beremo, da se je »zgodila Božja beseda Janezu«, ko je živel v judovski puščavi
(Lk 3,2). Že od zgodnjega otroštva je bil poklican, da se posveti molitvi in Božji
besedi. Po Svetem pismu je oblikoval svoje življenje in postal služabnik Božje
besede. Duh ga je vodil na pust in osamljen kraj, stran od hrupa in motenj
vsakdanjega življenja. Bog ga je učil v puščavski samoti in ga pripravljal na
preroško službo, ki naj bi obrnila srca njegovega ljudstva, da bi sprejelo dolgo
pričakovanega Mesija.
Ko se je v antičnem svetu kralj odločil, da bo potoval po svojem kraljestvu, je
najprej poslal svojega poslanca, da pripravi pot. Janez je bil poslanec in veliki

glasnik mesijanskega Kralja, ki vsem ljudstvom oznanja, da je Božje kraljestvo
že zelo blizu. Vlogo Mesijevega predhodnika je prerokoval že Izaija (Iz 40,3-5).
Potoval je po Judeji in oznanjal «krst pokore za odpuščanje grehov« (Lk 3,3).
Janez Krstnik danes tudi nas pripravlja na sprejem Jezusa Kristusa. Prvi korak k
temu sta spreobrnjenje in kesanje (Mt 3,2; Lk 3,7), ki vključuje sprejemanje
Božje besede v naše srce in um ter dopuščanje, da njegova beseda spremeni naša
stališča ter napačne načine razmišljanja in presojanja. Kesanje je zavestno
odvračanje od greha (ločitve od Boga in napačnega ravnanja) in obračanje k
Bogu, da bi prejeli njegovo odpuščanje, ozdravljenje in moč, da bi delali, kar nas
vodi v življenje z njim ter v njegovo ljubezen in pravičnost, ter zavračali, kar nas
vodi proč od tega.
O, Gospod, ti prihajaš v moj vsakdan, zelo konkretno, in ti prvi poskušaš popraviti
poti med seboj in menoj! Hvala za to milost, za tvoje ljubeče srce, ki me išče in hrani
z Besedo tudi takrat, ko sem v puščavi. Ko ti rečem »da«, pa življenje zažari, reke
življenja napajajo vse. Slavljen bodi, milostni Odrešenik!

OBVESTILA
Župnije Brežice Vsem dobrotnikom in obiskovalcem
Božičnega bazarja iskrena hvala za velikodušno darežljivost.
Zbralo se je 1.688,90 EUR, s katerimi bomo omilili marsikatero stisko socialno
ogroženim družinam. Hvala tudi vsem prostovoljkam, ki so izdelovale adventne
venčke in pomagale izpeljati Božični bazar. Vsem še enkrat velika hvala.
Danes, 5. 12. 2021, je 1. nedelja v mesecu, nabirka je za vzdrževanje
Slomškovega doma. Bog povrni za vaše darove!
Slomškovo bralno priznanje – naj spomnimo, da je rok za prvo prebrano knjigo 6.
december. Veroučenci - bralci naj izdelke oddajo svojemu katehetu.

Katoliška cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik brezmadežnega
spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti,
kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini
odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, pa je bila po
nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od
spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna
zveza brezmadežno spočetje. Božja Mati, spočeta brez madeža
izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in
priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi
in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot

globinsko prijateljstvo z Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v
stanju posvečujoče milosti, se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z
zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni greh, mu da posvečujočo milost in ga
vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni
spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi odrešeno
življenje.
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.
Škofijska gimnazija AMS in Dijaški dom AMS 9. in 10. decembra 2021
vabita na DAN ZA RADOVEDNE, kjer bo predstavljeno življenje in delo na
škofijski gimnaziji, in na program DAN in NOČ, kjer bo predstavljen dnevni
utrip v dijaškem domu. Za prijavo in dodatne informacije obiščite spletno stran
www.z-ams.si in FB stran Škofijske gimnazije in Dijaškega doma AMS.
Ulična fotografska razstava z naslovom »Brežice, Brežičanke, Brežičani ter
njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje Davor Lipej, sodelavka Alenka
Černelič Krošelj je na ogled do marca 2022.
Škofijska Karitas Celje v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije
organizira v Brežicah srečanja z naslovom »Zdravilna beseda, po poti
ozdravljenja s Svetim pismom«. Srečanja so ob ponedeljkih ob 12. uri v
Slomškovem domu. Udeležba na srečanju je brezplačna, prijave so obvezne.
Kontakt: ga. Barbara Godler, 051/658-677.
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molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije
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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;
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si
Župnijska Karitas: 041-754-877

