9. 1. 2022

1. berilo: Iz 40,1-5.9-11 ali Iz 42,1-4.6-7; Psalm: Ps 140 ali Ps 29;
2. berilo: Tit 2,11-14; 3,4-7 ali Apd 10,34-38; Evangelij: Lk 3,15-16.21-22

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Ljubim te, nad teboj imam veselje!
Janez Krstnik je rekel, da bo Mesija "krščeval s Svetim Duhom in z ognjem".
Ogenj je bil v svetopisemskih časih povezan z Bogom in
njegovim delovanjem v svetu in v življenju njegovega ljudstva. Z
njim je izkazoval svojo navzočnost, npr. goreči grm, ki ni zgorel,
ko je govoril Mojzesu (2 Mz 3,2). Podoba ognja je bila
uporabljena tudi kot simbol Božje slave (Ez 1,4.13), njegove
zaščitniške navzočnosti (2 Kr 6,17), njegove svetosti (5 Mz
4,24), njegove pravične sodbe (Zah 13,9) ter njegove jeze nad
grehom in zlom (Iz 66,15-16). Je tudi znamenje prisotnosti in delovanja Svetega
Duha (Mt 3,11-12 in Apd 2,3). Božji ogenj nas očisti in očiščuje ter v nas zaneti
strastno ljubezen, sveto željo ter spoštovanje in strahospoštovanje do Boga in
njegove besede.
Jezus je prišel, da nam podari ogenj svojega Duha, da bi lahko živeli na njegov
način, v njegovem Duhu, da bi gledali, poslušali, doumevali, se odločali, ravnali,
ustvarjali odnose na njegov način, v duhu evangelija. V moči Duha moremo
izžarevati njegovo veselje in resnico svetu, ki obupno potrebuje Božjo luč in
resnico.
Po Duhu ima njegova beseda moč, da spremeni in preoblikuje naša življenja, da
bomo goreča luč, ki bo drugim kazala na Kristusa, jim omogočala videti njegovo
navzočnost in delovanje sredi tega sveta.
Tako kot Janez Krstnik smo tudi mi poklicani, da pričujemo o luči in resnici
Kristusa. Zaradi tega smo vabljeni, da smo odprti za delovanje Svetega Duha, da
ga vabimo v vse, kar smo, in mu dopustimo, da sme vse preobražati s svojim
ognjem.
Janez je oznanjal krst pokore za odpuščanje grehov (Lk 3,3). Zakaj se je torej
Jezus, ki je bil brez greha, podvrgel Janezovemu krstu?

V njegovi ponižni pokorščini lahko vidimo napoved "krsta", ki ga je bil deležen
v krvavi smrti na križu. S krstom je sprejel in začel pot svojega poslanstva kot
trpeči Božji služabnik, ki ga je napovedal prerok Izaija (53). Dovolil je, da je bil
prištet med grešnike in umrl za nas kot grešnik. Naše grehe je vzel nase, da bi nas
osvobodil in nam omogočil življenje v sebi kot Božjemu Sinu.
Oče je razglasil popolno veselje nad Sinom in to povedal tako, da so ga vsi
slišali. Ob tem se je razodel tudi Sveti Duh, ki ga je mazilil za njegovo službo. Ta
se je začela tistega dne, ko se je dvignil iz vode reke Jordan. V tem milostnem
trenutku je postal vir Svetega Duha za vse, ki bodo verovali vanj. Ob njegovem
krstu so se odprla nebesa za vse človeštvo. Vse vode so bile posvečene z
njegovim spustom vanje. Maziljenje s Svetim Duhom je pomenilo začetek
novega stvarstva.
Ko zremo njegov krst, smo povabljeni, da zremo tudi skrivnost krsta, ki smo ga
bili deležni. Cerkveni oče Gregor iz Nazianza (329-389) nas spodbuja: "S krstom
bodimo pokopani s Kristusom, da bi z njim vstali; z njim pojdimo, da bi z njim
vstali; z njim vstanimo, da bi bili z njim poveličani." Povabljeni smo, da
ozavestimo, kako smo bili osvobojeni iz sužnosti greha in smrti, da smo bili tudi
mi maziljeni s Svetim Duhom in so se nad nami odprla nebesa, iz katerih Oče
nenehno izraža svoje veliko veselje nad nami kot svojimi ljubljenimi sinovi ali
hčerami.
Vsi smo poklicani biti "luč" in sol" Božjega kraljestva, ki izžareva lepoto in vonj
njegovega usmiljenja in dobrote za vse ljudi (Mt 5,13.15-16). Kristus želi, da bi
njegova ljubezen in resnica sijala po nas, da bi mnogi našli novo življenje,
svobodo in veselje v Svetem Duhu. Če se mu izročimo in se mu damo na
razpolago z vsem, kar smo in imamo, nas je vedno pripravljen prenoviti in
preoblikovati po svoji podobi z darom in delovanjem Svetega Duha. Po njem
smo maziljeni za poslanstvo kot ambasadorji Božjega kraljestva pravičnosti,
miru in veselja (Rim 14,17).

OBVESTILA
Z rednim veroukom nadaljujemo v ponedeljek, 10. januarja 2022.

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 bo v
soboto, 15. januarja 2022, od 16.00 do 18.00 v prostorih Slomškovega doma.

Potrebno bo upoštevati znane epidemiološke pogoje. Dobrodošle so prijave
direktno na župnijo Brežice (031 582 301) ali direktno predavatelju Boštjanu
Hariju (041 296 509).
Januar - mesec verskega tiska Po tradiciji je v Sloveniji januar mesec verskega
tiska. Takrat običajno poravnavamo naročnino na verske časopise in to je tudi
priložnost za razmislek o pomenu verskega tiska v duhovnem življenju. Ta ima
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju naših stališč,
zasidranih v krščanstvu. Če ne poznamo krščanskih vrednot, jih ne bomo znali
zagovarjati v pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti. Zato ima
verski tisk neprecenljivo vlogo pri oblikovanju našega krščanskega svetovnega
nazora.
VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021
(1. del)

Zaradi covida-19 trikraljevske akcije po domovih ni bilo. Sprejemali smo
darove za misijone. V letu 2021 smo v ta namen zbrali 847 EUR.
Teden molitve za edinost 2021 smo obhajali od 18. do 25. januarja. Glavna
misel se je glasila: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim.
Jn 15,59).
»Med vami bom hodil« je bil naslov Svetopisemskega maratona, ki se je
odvijal od 23. do 29. januarja 2021. Zaradi epidemije so se branje Svetega pisma
in spremljevalni dogodki odvijali preko spleta. Naša župnija je sodelovala pri
spletnem svetopisemskem maratonu v petek, 29. januarja 2021, od 17. do 18. ure.
V torek, 2. februarja, na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, smo pri
vseh svetih mašah blagoslovili sveče in se poslovili od jaslic.
V sredo, 3. februarja, smo obhajali god sv. Blaža, škofa in mučenca in v cerkvi
podelili takoimenovani »blažev žegen«. To je priprošnja sv. Blažu za odvrnitev
bolezni grla in drugega zla.
Na pepelnično sredo, 17. februarja 2021, smo vstopili v postni čas. Vsak petek
smo 30 minut pred jutranjo in večerno mašo premišljevali Križev pot.
V sredo, 24. 2. 2021, od 19.00 do 20.30 je potekalo prvo srečanje na daljavo
(zoom) za birmanke in birmance, starše in botre z naslovom »Birma – zakrament
ljubezni«. Srečanje je pripravila ga. Polona Vesel Mušič.
Od ponedeljka, 22. februarja, do srede, 31. marca 2021, smo po večerni sveti
maši izpostavili Najsvetejši Zakrament Telo našega Gospoda Jezusa Kristusa,
da smo ga počastili. Na oltar pa smo prinesli vse naše težave, križe in prošnje.
Drugo srečanje za birmanke in birmance, starše in botre, ki ga je pripravila ga.
Polona Vesel Mušič je bilo v sredo, 10. 3. 2021, (Kdo je dober birmanski
boter?)
Tečaj priprave na zakon je potekal v župniji Brestanica, in sicer vse sobote od
6. do 27. marca 2021, vsakokrat s pričetkom ob 15. uri.

10. obletnica

Ob 8.00
Ob 10.00

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

Ob 18.00
Ob 8.00

za † Jožeta Starčeviča (30. dan)
za † Kregar (Kopp) Marijo (nam. cv.)

NEDELJA
Jezusov krst

PONEDELJEK

Gregor Niški, škof,
cerkveni učitelj

9. 1.
2022

10. 1.
2022 Ob 18.00

11. 1. Ob 8.00
Pavlin Oglejski II., škof 2022
Ob 18.00
TOREK
SREDA

Tatjana (Tanja), mučenka

ČETRTEK

Hilarij (Radovan), škof,
cerkveni učitelj

PETEK
Odon (Oton), prior v
Jurkloštru

SOBOTA

Absalom, koprski škof

NEDELJA

Ob 8.00

Ob 8.00

za † Ano Kržan
za † g. Franca Dermola

12. 1.
2022 Ob 18.00
13. 1.
2022 Ob 18.00
14. 1. Ob 8.00
2022

za † Hasičić Mojco (30. dan)
za † verne duše v vicah

Ob 18.00

prošnja za ozdravljenje družinskega debla

Ob 8.00

za † Žnideršič Jožefo- Pepco (nam. cv.)

15. 1.
2022 Ob 18.00

16. 1.
2022

za † Ogorevc Slavka iz Brežic
za † Amalijo in Franca Kelher
za † g. Franca Rataja, CM

Ob 8.00
2. med letom –
nedelja verskega tiska
Honorat, škof

v zahvalo za življenje in Božje varstvo

Ob 10.00
Ob 18.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

za † Černoš Jožeta (obl.)
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

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;
Župnijska Karitas: 041-754-877
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si

