
 
I. berilo: Iz 40,1-5,9-11 ali Iz 42,1-4,6-7;  

Psalm: 104 ali 29; 

II. berilo: Tit 2,11-14; 3,4-7 ali Apd 10,34-38;  

Evangelij: Lk 3,15-16.21-22 

 

JEZUSOV KRST 

 
Jezusov krst. Lukovo poročilo o njem je kratko: “Ko 
je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus 

krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je 
prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal 
se je glas iz neba: „Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj 
imam veselje‟” (4,21-22).  

 

Jezus se pomeša z mnoţico, postavi se v vrsto z 
njimi, ki priznavajo svojo ustvarjenost in grešnost, 

sprejemajo svojo omejenost in smrt. Potopitev v vodo pomeni vrnitev v globino 

zemlje, ki čaka vsakega človeka. To je tudi zemeljska pot Boga, ki išče izgubljenega 
človeka. Jezusov krst je gesta ljubezni njega, ki ni poznal greha, pa je za nas postal 

prekletstvo in greh (2 Kor 5,21). Medtem ko se je Adam potopil v smrt, ker se je 

povzdigoval v svoji nepokorščini, se Jezus izničuje v pokorščini Očetu, ki ga je 
poslal iskati to, kar je izgubljeno. Zato se poniţa v solidarnosti s človekom , ki je 
bolan od smrti, in najde Adama tam, kamor se je skril. V njegovi pokorščini 
nepokoren Adam, čigar otroci so otroci nepokorščine, znova postane “Boţji”, skupaj 
z vsemi svojimi otroci.  

 

Po krstu je Jezus molil. Razsvetljenje, ki je pri krstu dano vsakemu verniku, se 

razplamteva in ohranja po molitvi. Molitev uresničuje nov odnos z Bogom, odnos 
Sina in Očeta. Molitev pomeni vrniti se k Bogu. Izgubljeni Adam, ki se je skril pred 
Njim, končno spet najde svoje obličje in izvor. Molitev je dihanje ţivljenja Boţjih 
otrok. Brez nje se naše otroštvo namesto da bi raslo in se razvijalo, ohladi in odmira. 
Sad Jezusove molitve je odprto nebo. Nebo se je zaprlo zaradi nepokorščine Adama, 
ki je zaprl Bogu svoje srce. Kakor se je potem njegovo srce odprlo zlu in 

sovraţnosti, tako se je odprlo nebo za vode potopa, da bi bilo uničeno vsakršno zlo 
in sovraţnost. Po Jezusovi pokorščini pa je nebo spet odprto. Njegovo zemeljsko 
ţivljenje je Boţje okno v svet.  
 

Z neba je prišel Sveti Duh. Bog, čigar “veselje je pri človeških otrocih”, kakor pravi 
knjiga Pregovorov (8,31), dokončno prihaja med nas v osebi Svetega Duha, boţjega 
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Daru. Človeku je darovano ţivljenje Boga samega! Korenito spreminja našo sebično, 
ţalostno, neobčutljivo, hudobno, nezvesto, trdo in suţenjsko ţivljenje v sposobnost 
ljubezni, veselja, potrpeţljivosti, dobrohotnosti, dobrote, zvestobe, blagosti in 
svobode (Gal 5,22). Sveti Duh je prišel v telesni podobi kakor golob. Te besede se 
lahko nanesejo na krst vsakega vernika, ki resnično postane del Kristusovega telesa, 

tempelj Svetega Duha ter njegovo prebivališče. Vsak krščenec postane teofor, to je 
nosilec Boga, podoben Kristusu. Dostojanstvo človeškega telesa je v odnosu s 
Svetim Duhom, ki v telesu prebiva in ga poţivlja.  
 

Zaslišal se je glas iz neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.” Večna 
Boţja Beseda najde odmev v času, ko Oče v Jezusu spozna Sina. On je ljubljeni sin 
Očetovega srca, ki je kot Izak namenjen za ţrtev pokorščine, da bo po njem rojeno 
novo ljudstvo. Je tudi sluţabnik iz Izaija, ki se ga Bog veseli (Iz 42,1). In končno je 
tisti Mesija, o katerem poje David, da “ga je Gospod odpeljal na plano, ga otel, ker 
ima veselje nad njim” (2 Sam 22,20). V tem ljubljenem Sinu smo tudi mi ljubljeni 
sinovi in hčere našega Očeta. 
 

Hvala, Oče, da me vabiš v molitev.  
Spomni me pogosto, prosim, da je molitev dihanje, da tako ostajam živ. 

 

 ZAHVALA IN OBVESTILA 

 
V soboto, 5. januarja 2019, je bila trikraljevska akcija zelo uspešna. 4 skupine 
kolednikov so obiskale kar 158 naslovov, največ v vseh letih doslej. Zbrali so tudi 
največ darov za misijone, in sicer 2.688,18 €. Tej vsoti bomo prišteli še tiste darove, 
ki ste jih določeni prinesli v ţupnišče z opravičilom, da vas ni bilo doma. Hvala in 
Bog povrni vsem darovalcem za vašo velikodušnost. Hvala 16-im otrokom za 

navdušeno prinašanje Kristusovega miru in dobre ţelje za novo leto vsem ljudem 
dobre volje. Letos smo poskrbeli tudi za obnovo trikraljevskih oblačil, za kar je 
zasluţno Društvo 1824, izvedlo pa Šiviljstvo TESI. Hvala šoferjem – kamelam za 

prevoze in Gostilni Racman za pogostitev vseh sodelujočih. Za skrbno organizacijo 

dogodka pa Bog povrni Majdi in Mateji. 

 

Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 14. 1. 2019, po večerni sveti maši v 
Slomškovi sobi v ţupnišču. 

 

Teden molitve za edinost kristjanov 2019   
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20) – to geslo letošnje molitve 
je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ne more biti brez 

pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo druţbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika 

ekumenska naloga.  

V celjski škofiji imamo za teden ekumenske molitve še poseben razlog, saj je prav 
bl. Anton Martin Slomšek, zavetnik celjske škofije, vabil k molitvi za edinost in v 



Celju napisal duhovnikom prošnjo, naj se pridruţijo molitveni zvezi za edinost med 
kristjani, ki jo je ustanovil leta 1851. Zato vsako leto v vseh ţupnijah celjske škofije 
v tem duhu obhajamo teden edinosti. V celjski dekaniji bomo tako v vseh ţupnijah v 
tednu od 18. do 25. januarja obhajali sveto mašo za edinost med kristjani z 
ekumenskim nagovorom in molitvijo ter prebirali misli, ki jih za ta teden pripravi 

Slovenski ekumenski svet v sodelovanju z Evropskim svetom Cerkva. Ob sklepu 

tedna edinosti bodo v stolnici sodelovali tudi predstavniki drugih Cerkva.  

Leto 2019 prinaša tudi dve pomembni obletnici. Prekmurje, kjer ţivi največ naših 
evangeličanov, praznuje stoletnico zdruţitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. Skupaj z njimi se veselimo tega dogodka in lepega ekumenskega 

sodelovanja z njimi. Isto velja tudi za srbske pravoslavne duhovnike in vernike v 

Sloveniji. Srbska pravoslavna Cerkev bo praznovala 800-letnico samostojnosti, ki jo 

je dosegla 6. decembra leta 1219 pod svojim prvim nadškofom svetim Savo. 

 

Vabimo na 26. tradicionalno pomladansko romanje »Sv. Alojzij in mogočni 
benediktinski samostani«. Romanje, ki bo od 5. do 7. aprila 2019, bo duhovno vodil 
upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran. Romanje bo potekalo v sosednjo Italijo. V 

programu je obisk rojstnega kraja sv. Alojzija Gonzage, zavetnika mladine, slavnih 

samostanov in zadnji dan je predvidena sv. maša v veliki baziliki benediktinskega 

samostana ob reki Pad. Cena romanja je 279,00 €. Podrobne informacije dobite v 
ţupnišču, kjer dobite program romanja in navodila za prijavo in plačilo.   
 

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 13. 1. 2019 do 20. 1. 2019 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 

MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške 
Marije v breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi 

ţupljani vseh tistih ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice.  
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak 
petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in 
svet!  

 

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,50€. 
Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki, dvignite jih. Na voljo je tudi samo 
Mohorjev koledar. Vabimo k obnovitvi naročnine za Druţino, celoletna naročnina 
za 2019 je 104,00 € in Ognjišče, celoletna naročnina 33,50 €. 



 

 
7. obletnica 

 

NEDELJA 

Jezusov krst 
Hilarij (Radovan),  

škof, cerkveni učitelj 

13. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10. uri 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Vretič Veroniko, starše, Ivana in Cecilijo, 
starše Omerzu, Marijo in Joţeta Koprivnjak, 
Maksa Zorko in Marijo Pečar 
za † Denţič Antona (obl.) 
za † Kopp, Ozvatič, Panjan, Dernikovič, Kregar 

PONEDELJEK 

Odon (Oton),  

prior v Jurkloštru 

14. 1. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

na čast Sv. Trojici za spreobrnjenje grešnikov in 
vseh potrebnih 

za † Černoš Joţeta (obl.) 

TOREK 
Absalom, koprski škof 

 15. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

za † Krţan Martina (nam. cv.) 
za † Borisa (obl.) in Marijo Krejačič 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Honorat, škof 

16. 1. 

2019 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † starše Hozjan in Tasič ter sorodnike 

ČETRTEK 
Anton (Zvonko), 

puščavnik, opat 

17. 1. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Antona (obl.) in Pavlo Zakonjšek 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Marijo Ogorevc 

PETEK 
Marjeta Ogrska, kneginja

dominikanka;  
začetek tedna molitve  

za edinost kristjanov 

18. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Antona Ţnideršič (obl.) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Makarij Aleksandrijski, 

opat 

19. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

za † Silva Čerin (nam. cv.) 
za † Kralj Pavlo (obl.) 

za † Mars Marjana (7. dan) 

NEDELJA 

2 . nedelja med letom, 

nedelja verskega tiska;

Fabijan,  

papeţ, mučenec 

20. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Lah Slavka (obl.), Leopolda in Alojzijo 

Mešiček 

za † Hostnik Majo, Ivota Lubšina, druţini Zupet 
in Ţerjav 

za † Joţefa in Joţefo Koprivc (obl.) in  
vse † sorodnike 

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 

 

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, 
Krţičnikova 2, Breţice. 
 
 

http://www.zupnija-brezice.si/

