2. 1. 2022

1. berilo: Sir 24,1-4.8-12; Psalm: Ps 147; 2. berilo: Ef 1,3-6.15-18; Evangelij: Jn 1,1-18

Vsem faranom in prebivalcem mesta Brežice,
vasi Bukošek, Brezina, Cundrovec, Gornji Lenart,
Šentlenart, Trnje in Zakot
župnik Milan Kšela želi blagoslovljeno 2022.
2. NEDELJA PO BOŽIČU
Življenje nam osvetljuje Luč
Vsi evangeliji se začno z opisom Jezusovega izvora. Marko nam
ga predstavi kot odraslo osebo in pove, da je Jezus "človek iz
Nazareta" in je s svojim prihodom uresničil prihod Božjega
odrešenja, ki ga je napovedal prerok Izaija. Matejeva in Lukova
pripoved se začneta še prej, saj sta bila Jezusovo spočetje in
rojstvo zasidrana v starodavnih prerokbah in Božji volji, da odreši
človeštvo.
Janez pa svojo pripoved o Jezusu, Besedi, potisne na začetek
časa. Preden je bilo ustvarjeno kar koli drugega, je bil On. Kot
Božja Beseda, Logos, ni bil le z Bogom na začetku, ampak je bil Bog. Poudaril je
njegovo osrednjo vlogo pri stvarjenju vsega, saj brez njega ni nastala nobena
stvar.
Pisec Knjige modrosti govori o Bogu kot tistem, ki je vse naredil po svoji besedi
(Mdr 9,1). "Gospod je z modrostjo utemeljil zemljo" (Prg 3,19). Knjiga opisuje
"modrost" kot Božjo, večno, ustvarjalno in razsvetljujočo moč. "Beseda" in
"modrost" sta eno in isto (Mdr 18,14-16).
Janez pa opisuje Jezusa kot Božjo ustvarjalno, življenjsko in svetlobno Besedo,
ki je prišla na zemljo v človeški podobi (Jn 3,16). On je Božja modrost in moč, ki
je ustvarila svet in ga vzdržuje, ki je prevzela človeško naravo, da bi v njej
uresničila naše odrešenje. Postal je pravi človek, hkrati pa je ostal pravi Bog.
"Kar je bil, je ostal, kar pa ni bil, je prevzel" (antifone zgodnje cerkve). Jezus

Kristus je resnično Božji Sin, ki je, ne da bi prenehal biti Bog in Gospod, postal
človek in naš brat.
Kristjani nismo nikoli prenehali oznanjati Jezusovega učlovečenja (1 Jn 4,2).
Božji Sin je prevzel človeško naravo, da bi v njej uresničil naše odrešenje. Rojen
iz Device Marije je resnično postal eden izmed nas, podoben nam v vsem, razen
v grehu (Heb 4,15). Delal je s človeškimi rokami in razmišljal s človeškim
umom. Odločal se je s človeško voljo in ljubil s človeškim srcem.
Jezus je namreč postal deležen naše človeškosti, da bi mi lahko bili deležni
njegove božanskosti (2 Pt 1,4). Božji namen za nas je že od začetka stvarjenja, da
bi bili popolnoma združeni z njim. Po Jezusu se Bog razodeva kot Bog in Oče
našega Gospoda Jezusa Kristusa. S tem, ko smo združeni z njim, Bog postane
naš Oče, mi pa njegovi sinovi in hčere ter bratje in sestre med seboj.
Zavedanje tega prebuja v nas nenehno zahvaljevanje Bogu Očetu za Jezusa in za
vse, kar nam je po njem podarjeno. Hkrati se zahvaljujemo za našo človeško
naravo, saj po njem in Svetem Duhu, ki nam ga je dal po svojem vstajenju, lahko
ljubimo drug drugega tako, kot nas ljubi on sam. Na ta način uresničujemo in
gradimo Božje kraljestvo, ki je po njem prišlo na svet in želi po nas postajati
vedno bolj vidno navzoče na tem svetu.
Jezus, hvala za tvoje učlovečenje.
Tako si postal del nas, da bi mi lahko bili deležni tvoje božanskosti.
Tako lahko zasijemo v lepoti življenja ter ljubimo tudi drug drugega.
Naj živi Božje kraljestvo tudi po meni!

OBVESTILA
Danes, 2. 1. 2022, je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za vzdrževanje
Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar.
Praznik Gospodovega razglašenja (epifanije) ali praznik sv. treh kraljev v Katoliški
Cerkvi praznujemo 6. januarja.
Jezus se je najprej razodel pastirjem, nato pa kljub svojemu
uboštvu in nebogljenosti tudi trem zastopnikom poganskih
narodov. Modri so namreč že v prvi Cerkvi veljali za
predstavnike poganskega sveta, saj so bili v njih na nek način
h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To pomeni tudi začetek misijonskega
poslanstva Cerkve. Modre je po izročilu in svetopisemskem besedilu vodila zvezda,
ki jih je privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga priznali za mesijanskega kralja ter
ga »razglasili« med svojimi rojaki.
Večer pred praznikom je po izročilu tretji sveti večer (prvi je pred božičem, drugi pa
na silvestrovo pred novim letom), zato je na Slovenskem v navadi kropljenje z
blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše, na vhodna vrata pa
se napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta: 20 + G + M + B + 22 .

Tudi letos zaradi covida-19 trikraljevske akcije po domovih ne bo. Sprejemamo pa
tako kot lani darove za misijone. V letu 2021 smo v ta namen zbrali 847 EUR.
Veroučno leto bomo nadaljevali v ponedeljek, 10. januarja 2022. Veroučenci ste
vabljeni, da svoj dar za akcijo »Otroci za otroke« prinesete k jaslicam v farno cerkev
na praznik Svetih treh kraljev (6. 1.).

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.
Boštjan Hari, laiški teolog (mag. teol.), član katoliškega zavoda Kerigma bo
imel mesečna srečanja z naslovom »Šola ozdravljanja«. Prvo srečanje je
predvideno na tretjo soboto v januarju 2022, od 16.00 do 18.00 v prostorih v
Slomškovega doma.

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2021

ROJSTVA IN KRSTI Vseh krstov smo imeli 26, 14 dečkov in 12 deklic; iz cerkveno
urejenih zakonov je 12 krščencev, iz civilnega zakona 2 in izvenzakonske skupnosti
12. Leto prej smo imeli 10 krstov (vzrok za manjše število je covid-19).
POROK je bilo 5, leto prej 8.
POGREBI Vseh cerkvenih pogrebov je bilo 52, moških 24 in žensk 28. Previdenih
(pred smrtjo so prejeli zakramente) je bilo 13. Vzroki smrti: odpoved srca 20, rak 8,
starost 4, covid-19 7, kap 5, pljučnica 5, po eden pa nesreča pri delu, nesreča v hribih
in prometna nesreča. Žarnih pogrebov je bilo 46, s krsto pa 6.
VERSKI TISK Družino je naročalo preko župnijskega urada 12 naročnikov, dodatno
po pošti na dom 38. Ognjišče preko župnijskega urada 34, dodatno po pošti na dom
20. Mohorjeve knjige že nekaj let naroča 3 naročnikov, samo koledar 5. Posamezni
imajo naročena tudi Misijonska obzorja, Mavrico, Prijatelja bolnikov.
SVETE MAŠE V naši župniji imamo ob nedeljah in praznikih 3 svete maše, s tem da
je sobotna večerna maša že nedeljska. Med tednom pa sta vsak dan 2 maši, zjutraj ob
8.00 in zvečer ob 18.00, v letnem času pa ob 19.00. V Splošni bolnišnici Brežice v
kapeli Lurške Matere Božje že od marca 2020 zaradi covida-19 ni svetih maš. Je pa
kapela odprta za osebno molitev. V Domu upokojencev Brežice so občasno svete
maše po sprotnem dogovoru z Upravo doma in oskrbovanci.
Sveto popotnico je v Splošni bolnišnici Brežice v letu 2021 prejelo okorg 15
pacientov iz naše in različnih okoliških župnij.
SVETO OBHAJILO V letu 2021 smo razdelili okrog 15.000 svetih obhajil. Pri delitvi
obhajila pomagata izredna delilca svetega obhajila Žnideršič Lenart in Ivan Zofič, ki
imata za to pooblastilo in imenovanje od škofa.
Prvoobhajancev je bilo 21. Leto prej 29.
Birmancev je bilo 45. Dve leti prej pa 43.
ŽUPNIJSKA OZNANILA tiskamo v 200 izvodih.

10. obletnica

Ob 8.00

Ob 10.00

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

Ob 18.00
Ob 8.00

za † Ivanko in Jerneja Krof ter Terezijo Marinč
za † Roziko Dernikovič

Ob 18.00

za † Gorišek Miroslava (7. dan)

Ob 8.00

za dobrotnike Slomškovega doma

Ob 18.00

v zahvalo Jezusu

Ob 8.00

za duše v vicah

Ob 18.00
Ob 8.00
Ob 10.00

za zdravje v družini
za duhovne in redovne poklice
za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.)

Ob 18.00

za † Zorko Karla (7. dan)

Ob 8.00

za † starše Vukič

NEDELJA

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

PONEDELJEK
Presveto Jezusovo ime

TOREK
Elizabeta Seton,
redovnica

SREDA

2. 1.
2022

3. 1.
2022
4. 1.
2022
5. 1.

Janez Nepomuk Neumann,
2022
škof

ČETRTEK

GOSPODOVO
6. 1.
RAZGLAŠENJE
2022
Sveti trije kralji – Gašper,
Miha, Boltežar

PETEK
Rajmund Pentjafortski,
duhovnik

7. 1.
2022

Ob 18.00

SOBOTA

Severin Noriški,
opat

NEDELJA
Jezusov krst

8. 1.
2022

9. 1.
2022

za † Tažico Novosel (30. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 8.00

za † Sedmak Franja (obl.) in Kovač Zlatka

Ob 18.00

za † Andreja Srpčiča in sorodnike

Ob 8.00
Ob 10.00

za farane /
za † Darka Bukovinski
za † Antona Hribarja (nam. cv.)

Ob 18.00

za † Jožeta Starčeviča (30. dan)

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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