16. 1. 2022

1. berilo: Iz 62,1-5; Psalm: Ps 96; 2. berilo: 1 Kor 12,4-11; Evangelij: Jn 2,1-11

2. NEDELJA MED LETOM
Povabljeni na svatbo
V Svetem pismu je zakonska zveza podoba, ki označuje
uresničitev popolne zveze med Bogom in njegovim
ljudstvom. Ta je bila pričakovana že dolgo časa, več kot
osemsto let. In v Janezovem evangeliju se začetek
Jezusovega javnega življenja začne odvijati prav na svatbi.
Upanje na to poroko je prvič predstavil prerok Ozej (okrog
leta 750 pr. Kr.), ko pripoveduje priliko o nezvestobi
ljudstva. Izraelska monarhija je zapustila Boga in njegovo
usmiljenje ter ljudstvo vodila k lažnim bogovom. Toda
prerok, ki je prepričan o Božji ljubezni, pravi, da bo ljudstvo
ponovno popeljano v puščavo, da bo lahko prisluhnilo Božji
obljubi (Oz 2, 21-22).
Jezus v svojem učenju povzema Ozejevo priliko, sanje o popolni poroki. V
pogovoru s Samarijanko se diskretno predstavi kot pravi ženin, njen sedmi (Jn 4,
16-17). Ta dokončna poroka je z lepimi podobami opisana v knjigi Razodetja
(19, 7-8; 21, 1a; 22, 5).
Jezusova mati se v Janezovem evangeliju pojavi dvakrat: na začetku, na svatbi v
Kani (Jn 2, 1-5) in na koncu, ob vznožju križa (Jn 19, 25-27). V obeh primerih
predstavlja Staro zavezo, ki čaka na prihod Nove, in v obeh primerih prispeva k
prihodu Nove. Marija je vez med tem, kar je bilo prej, in tem, kar bo prišlo
pozneje. V Kani je ona tista, ki zaznava omejitve Stare zaveze in naredi potrebne
korake, da bi dosegla Novo. Ob vznožju križa je ob strani "ljubljenega učenca".
Ta predstavlja skupnost, ki raste okoli Jezusa, on je sin, rojen iz Stare zaveze. Na
Jezusovo prošnjo sin, Nova zaveza, sprejme Marijo, Staro zavezo, v svojo hišo.
Oba morata hoditi skupaj. Dejansko Nove ni mogoče razumeti brez Stare. Novo
ne bi imelo nobene podlage, nobenega temelja. In Stara brez Nove bi bila
nepopolna: drevo brez sadu.

Besedilo se začne z besedami: "Tretji dan." (Jn 2, 1) Kaj to pomeni? Pričevanje
Janeza Krstnika o Jezusu (Jn 1, 19-28) se zgodi prvi dan. "Naslednji dan" (Jn 1,
29), je Jezusov krst (Jn 1, 29-34). Tretji dan se zgodi klic učencev in Petra (Jn 1,
35-42). Četrti dan Jezus pokliče Filipa, ta pa Natanaela (Jn 1, 43-51). "Tri dni
pozneje", to je sedmi dan, torej v soboto, se zgodi prvo znamenje, to je svatba v
Kani (Jn 2, 1). V celotnem Janezovem evangeliju Jezus uresniči sedem znamenj.
Janez uporabi oris tedna, da predstavi začetek Jezusovega delovanja. Stara
zaveza uporablja isti okvir za predstavitev stvarjenja. V prvih šestih dneh je Bog
ustvaril vse stvari in jih poimenoval. Sedmi dan je počival in ni več delal (Jn 1,
1-2.4). Na enak način Jezus v prvih dneh svojega delovanja imenuje osebe in
ustvari skupnost, novo človeštvo. Sedmi dan, to je v soboto, Jezus ne počiva,
ampak naredi prvo znamenje. V naslednjih poglavjih, od 2. do vključno 19.,
uresniči še šest drugih znamenj, vedno na soboto (Jn 5, 16; 9, 14). Nazadnje,
zjutraj na dan vstajenja, ko gre Marija Magdalena h grobu, je rečeno: "Prvi dan v
tednu" (Jn 20, 1). To je prvi dan novega stvarjenja, po podaljšani soboti, v kateri
je Jezus naredil sedem znamenj. Obtožen je, da je delal v soboto; toda svoje delo
je opravičil z besedami: "Moj Oče še vedno dela in tudi jaz delam" (Jn 5, 17). Z
Jezusovim delovanjem med svatbo v Kani in križem Oče dopolni tisto, kar
manjka staremu stvarstvu, in se pojavi v Jezusovem vstajenju.

OBVESTILA
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.
Dopolnitev statistike za leto 2021. V splošni bolnišnici Brežice je bilo iz naše
župnije rojenih 63 otrok od tega 33 dečkov in 30 deklic. Krščenih je bilo samo 26.
Kar je zgovoren podatek.

Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu,
kakor je sv. Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z
zvoncem in s palico v obliki črke T. Njegov god praznujemo 17. januarja.
Od 18. do 25. januarja 2022 bo pod geslom »Videli smo, da je vzšla njegova
zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal teden molitve za edinost
kristjanov. Letošnji teden molitve za edinost kristjanov obhajamo že znotraj
triletnega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost. V
teh dneh se bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše cerkve.
Pridružili se bomo modrim svetim trem kraljem in se v skupni molitvi poklonili
Novorojenemu. Čim bliže mu bomo, tem bolj eno bomo tudi med seboj.

Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma bo potekalo od sobote, 22. do
četrtka, 27. januarja 2022, 24 ur na dan. Zaradi epidemiološke situacije bo
tokrat celoten maraton, vključno z branjem, potekal prek spleta. Bralci naše
župnije bodo sodelovali v sredo, 26. 1. 2022, od 20.00 do 21.00. Vabljeni k
prijavi na: david.krizman@gmail.com.
VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021
( 2. del)

Sveti oče Frančišek je 5. marca 2021 imenoval za celjskega škofa msgr. dr.
Maksimilijana Matjaža, duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil profesor
Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.
Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca 2021, smo začeli teden družine. Prav
na ta dan se je z razglasitvijo papeža Frančiška začelo tudi Leto družine Amoris
Laetitiae, ki se bo zaključilo s svetovnim srečanjem družin v Rimu junija 2022.
Tretje srečanje za birmanke in birmance, starše in botre, ki ga je pripravila ga.
Polona Vesel Mušič je bilo v sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh).
16. radijskemu misijonu »Bili so skupaj« (prim. Jn 21) smo na Radiu Ognjišče
prisluhnili od 21. do 27. marca 2021.
Program za žalujoče ponuja žalujočemu varno okolje, spoštljivo in čuteče
poslušanje, prostor za svojo zgodbo bolečine in ljubezni, ki jo doživlja ob umrli
ljubljeni osebi.
Na področju Videmske in Leskovške dekanije smo s Programom za žalujoče
začeli v četrtek, 25. marca 2021. V Brežicah sta ga ob podpori p. dr. Ivana
Platovnjaka DJ vodili Mateja Kolić, ki se je tega programa tudi sama že
udeležila, in s. Emanuela Žerdin, ki ima veliko izkušenj na področju dela z
umirajočimi in žalujočimi.
DRUŠTVO 1824 je imelo sejo zbora članov v petek, 26. 3. 2021, ob 20. uri,
preko zooma.
Blagoslov butaric oljk in drugega spomladanskega cvetja je bil na cvetno
nedeljo, 28. marca, pri vseh svetih mašah.
Za velikonočno spoved smo imeli dežurstvo v Slomškovi sobi v župnišču na
Cesti prvih borcev 34, in sicer v ponedeljek, torek in sredo (29., 30. in 31. 3.) od
10.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00.
Velikonočne praznike smo že drugo leto zapored obhajali v krogu družin.
»Pripadaj, išči in se odloči« je bilo geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki
smo ga v Cerkvi na Slovenskem obhajali od 18. do 25. aprila 2021.
Srečanje za prvoobhajanke in prvoobhajance, starše in botre, ki ga je pripravil g.
Peter Pučnik, SDB je bilo v sredo, 21. 4. 2021.
Srečanje za birmanke in birmance, starše in botre, ki ga je pripravila ga. Polona
Vesel Mušič je bilo v sredo, 21. 4. 2021.
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2022
Ob 8.00
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Fabijan, papež, mučenec 2022 Ob 18.00
PETEK

Agnes (Neža, Janja),
devica, mučenka

SOBOTA
Vincencij (Vinko),
diakon, mučenec

NEDELJA

3. med letom –
nedelja Božje besede
Henrik Suzo,
dominikanec

21. 1. Ob 8.00
2022

za farane /
za † redovnico Frančiško Godler (70. obl.), roj. v
Brezini, delovala v Crikvenici in vse † sorodnike
Godler iz Brezine
za † Denžič Antona (5. obl.)
za † Marijo in Jožeta Jankovič ter † Blaževič in
Jankovič
za dobrotnike Slomškovega doma
za † dr. Zvonimirja Škofljanca
za † Barico in Jožeta, Andreja in Fani Hribar,
Reziko Kovačič ter po namenu
za † Lubšina Mirka (30. dan)
za † edinost v Cerkvi in trdnost vire
za † Gorišek Miroslava-Mirana (30. dan)
za † Slavka Lah (obl.), Alojzijo in Leopolda
Mešiček
za † starše Levačič Franja in Cirilo, stare starše
Rupar in Zadravec
za † Štefka Kolića, vse † Kolićeve, Ferenčakove
in Ogorevčeve
za † Pavlovič Pepico (nam. cv.)
za † Kovačič Terezijo (7.dan)
za † Jačmenica Marjana
za † Lovra Milavca (nam. cv.)

Ob 18.00

za † Bah Ivanko (obl.) in Ferdinanda in svaka
za † Strgar Stanislava (7.dan)

Ob 8.00

za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

22. 1.
2022 Ob 18.00
Ob 8.00

23. 1.
2022 Ob 10.00
Ob 18.00

za † Franja Risa (nam. cv.)
za farane /
za † brata Antona Vogrinca (10. obl.), za vse †
Vogrinčeve in † moža Tošota Mihajlovič
za † Kostevc Franca (9 mesecev)
za † Dernikovič Roziko in Franca

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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