
 
I. berilo: Iz 60,1-6; Psalm: 72; II. berilo: Ef 3,2-3a.5-6; Evangelij: Mt 2,1-12 

 
Milosti in boţjega usmiljenja polno novo leto 2019, vam ţeli ţupnik Milan s sodelavci  

in tudi vsi sobratje duhovniki, ki prihajajo v Breţice in pomagajo pri pastorali naše ţupnije. 

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
 

Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju 

Lahko si ogledamo nekaj temeljnih besed, tem, ki 

nam lahko pomagajo globlje razumeti sporočilo 
tega odlomka o obisku treh modrih.  

 

Potovanje: Zdi se, da je v tem odlomku zelo pomembna tema potovanja, eksodusa, 

izhoda. Modri, ti skrivnostni liki, se gibajo, gredo v tujo, daljno deţelo, da bi našli 
kralja, Gospoda. Matej to dejstvo predstavlja s pomočjo nekaterih glagolov: so prišli, 
smo prišli, pojdite, so se odpravili, stopili so, naj ne hodijo nazaj, so se vrnili … 
Fizično potovanje modrih skriva veliko pomembnejše in pomenljivejše potovanje: 
potovanje vere. To je gibanje duše, rojene iz ţelje po srečanju in spoznavanju 
Gospoda. Hkrati pa je Boţje povabilo, ki nas kliče in privlači s svojo lastno močjo. 
On je tisti, ki nas spodbudi, da vstanemo in se začnemo gibati. Daje nam znamenja 
in ne preneha hoditi z nami. Sveto pismo nam daje veliko pomembnih primerov 

potovanja, ki so nam lahko v pomoč, da vstopimo na pot milosti in blagoslova (npr.: 

1 Mz 12,1; 28,10; 29,1; 31,3; 2 Mz 3,10).  

Kot novo Boţje ljudstvo smo otroci obljube in nove zaveze. Poklicano smo, da 
gremo ven in se odpravimo na potovanje po stopinjah Gospoda Jezusa Kristusa. 

Izhod iz suţenjstva se nikoli ne konča. Osvoboditev, ki prihaja po veri, je vedno 

dejavna. Poglejmo Jezusa, njegove apostole, Pavla: nobeden od njih ne miruje, se ne 

skriva ... Vse te priče nam danes govorijo s svojimi dejanji in ponavljajo: »Blagor 
človeku, čigar moč je v tebi, v njegovem srcu so poti.« (Ps 84,6).  

 

Zvezda: To je zelo pomemben in osrednji element v tem odlomku, saj zvezda vodi 

modre do njihovega cilja, razsvetljuje noči vzdolţ potovanja, kaţe natančno mesto 
Gospodove navzočnosti in daje veliko veselje v njihova srca. Judovski izraz za 
»zvezdo« kokhab je zelo lep in poln pomena. Pravzaprav črke, ki sestavljajo besedo, 
razodevajo neizmernost navzočnost, ki jo ti nebesni elementi prinašajo.  
Jezus je tudi zvezda, ki vzhaja iz Jakoba (4 Mz 24,17), in je bleščeča jutranja zvezda 
(Raz 22,16). S tem, ko je neskončna Boţja ljubezen postala meso, se je sklonila k 
nam, svojim otrokom, odpirajoč svoje dlani, da bi nas neţno objela in zbrala. Samo 
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takšna ljubezen nam lahko da v naši veliki šibkosti sposobnost in pogum, vztrajnost 
in veselje, da stopimo na dolgo in naporno pot vere, ki nas popelje v »Betlehem«, na 
kraj, kjer se nam Bog razodene.  

 

Čaščenje: Dejanje čaščenja je tako staro kot človeštvo, saj od vsega začetku odnos z 
boţanskim spremlja dejanje ljubezni, poniţnosti in samo-darovanja. Pred neizmerno 

velikostjo in veličino Boga se ljudje počutimo mali in odkrijemo, da smo nič, prah, 
kapljica iz vedra. V Stari zavezi je dejanje čaščenja izraz globoke ljubezni do 
Gospoda, dejanje, ki vključuje celotno osebo. Vključuje um, voljo za izbiro Boga, 
ljubezen, polno ţelje biti z Bogom, in telo, ki se spusti na tla, in se celo popolnoma 
zedini s tli (prostracija). Na več mestih v Svetem pismu je rečeno, da dejanje 
čaščenja spremlja poniţen dotik obraza s tli. Obraz človeka, njegov pogled, njegov 
dih se vrne v prah, od koder izvira, in tam prepozna sebe kot Boţje bitje, kot dih 
Boga. »Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred GOSPODOM, 
ki nas je naredil.« (Ps 95,6).  
 

Če dovolimo, da se nas Boţja ljubezen dotakne in seţe v naše srce, če dovolimo 

Gospodu, da vstopi v naše srce, ta svet prostor, potem nas bo popolnoma spremenil 
in preobrazil celotno našo osebo in nas napravil za nove ţenske in moške. 
 

Hvala ti, mali Jezus, da me sprejemaš takega kot sem in da sprejemaš moje uboge 
darove. Hvala, da mi pokažeš drugo, novo pot, po kateri naj grem po najinem 

srečanju. In hvala za zvezde – tiste na nebu, v katere se lahko zazrem, da občudujem 
veličino vesolja, ki si ga ustvaril, in tiste, ki mi jih kažeš kot znamenja na poti. 

ŢUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2018 
ROJSTVA IN KRSTI Vseh rojstev v porodnišnici Splošne bolnišnice Breţice je bilo 

446, iz teritorija naše ţupnije je bilo rojenih 73 otrok, od tega 37 dečkov in 36 deklic. 

Vseh krstov smo imeli 32, 18 dečkov in 14 deklic. Leto prej smo imeli 38 krstov.  

POROKE so bile 4, leto prej 8. 

POGREBI Vseh cerkvenih pogrebov je bilo 52, 34 moških in 18 ţensk. Previdenih 
(pred smrtjo so prejeli zakramente) je bilo 20. Vzroki smrti: odpoved srca 24, rak 11, 

starost 8, kap 4, pljučnica s sepso 2, po eden pa samomor, nesreča z letalom, padec 
po stopnicah. Ţarnih pogrebov je bilo 51, krsta pa 1. 

VEROUK obiskuje 208 veroučencev. Leto prej 196. 

VERSKI TISK  Druţino je naročalo preko ţupnijskega urada  14 naročnikov, dodatno 
po pošti na dom 35. Ognjišče preko ţupnijskega urada 62, dodatno po pošti na dom 

12. Mohorjeve knjige ţe nekaj let naroča 6 naročnikov, samo koledar 8. Posamezni 

imajo naročena tudi Misijonska obzorja, Mavrico, Prijatelja bolnikov. 
SVETE MAŠE V naši ţupniji imamo ob nedeljah in praznikih 3 svete maše, s tem da 
je sobotna večerna maša ţe nedeljska. Med tednom pa sta vsak dan razen srede tudi 
2 maši, zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 18.00, v letnem času pa ob 19.00. V Splošni 
bolnišnici Breţice v kapeli Lurške Matere Boţje je maša vsak torek ob 19. uri (obisk 

v povprečju 1 pacient in 7-8 vernikov od zunaj). V Domu upokojencev Breţice pa je 



maša vsak petek ob 16. uri. Obisk se je v zadnjem letu zelo povečal in prihaja k maši 
vedno od 50 do 60 oskrbovancev. To se dogaja ob lepem sodelovanju streţnega 
osebja, ki pripelje k maši tudi do 20 nepokretnih oskrbovancev na vozičku. V obeh 
kapelah mašujemo po vnaprej določenem razporedu duhovniki naše videmske in 
sosednje, leskovške, dekanije. Sveto popotnico je v Splošni bolnišnici Breţice v letu 
2018 prejelo 46 pacientov iz naše in različnih okoliških ţupnij. Za prvi petek 
obiščemo 3-5 bolnikov po hišah oz. stanovanjih.  
SVETO OBHAJILO V letu 2018 smo razdelili okrog 18.000 svetih obhajil. Pri delitvi 

obhajila pomagajo izredni delilci svetega obhajila Ţnideršič Lenart, Kolić Štefko in 
Ivan Zofič, ki imajo za to pooblastilo in imenovanje od škofa.  
Prvoobhajancev je bilo 24. Leto prej 27. 

ŢUPNIJSKA OZNANILA tiskamo v 330 izvodih. 

 

OBVESTILA 

 

Boţični koncert Vokalne skupine Cantate Domino na praznik Treh kraljev v 

nedeljo, 6. januarja 2019, ob 10.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca v Breţicah. Skupina 

iz Kočevja bo prepevala pri sveti maši, po njej pa izvedla kantato »Slovenski 

Boţič«, skladatelja Matije Tomca. 
Vokalna skupina Cantate Domino deluje 29 let. Prepeva slovenske in tuje umetne 

ter ljudske pesmi, slovensko in tujo sakralno glasbo, maše, gospele, priredbe 
slovenskih in tujih popevk ter Avsenikove pesmi. Njena posebnost je prepevanje 

ljudskih pesmi Kočevarskih Nemcev v nemškem jeziku. Skupina prepeva na 

občinskih prireditvah, po Sloveniji in v tujini. Redno sodeluje na območnih in 
medmobmočnih revijah. Na letne in boţične koncerte vabi zanimive goste iz 
Slovenije in tujine. Skupino od ustanovitve vodi dr. Franc Štefanič, po poklicu 

kirurg travmatolog, zaposlen na Kliničnem centru v Ljubljani.  
Kantata z naslovom »Slovenski boţič« je eno izmed najbolj priljubljenih del 
skladatelja in duhovnika Matije Tomca. Delo iz leta 1938 zdruţuje stare slovenske 
boţične napeve v domiselno celoto - boţično zgodbo, ki jo izvaja zbor in sedem 

solistov (Joţef, Marija, krčmar, krčmarica, angel, dva pastirja) ob spremljavi orgel. 
Vokalna skupina Cantate Domino jo bo zapela v posebej za to izdelanih kostumih. 

Lansko leto je skupina prvič izvedla kantato v kočevskih Ţeljnskih jamah. 
Zborovodja Franc Štefanič in njegova ţena Helena, ki pojeta vlogi Joţefa in Marije, 
sta ustanovitelja slovenske kolesarske Jakobove poti, po kateri ţe od leta 2010 vodita 
vsako leto romarje. Med njimi je bil zelo priljubljen romar Štefko Kolić s svojo 

druţino. Zvest Jakobov romar je rad prisluhnil tudi lepi pesmi skupine Cantate 

Domino, zato kantato »Slovenski boţič« posveča »in memoriam« očetu šestih otrok 
in ljubečemu moţu.  
 

Današnja nedelja, 6. 1., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

Gospodovo razglašenje, 
sveti trije kralji; 

Gašper,  
Melhior (Miha), 

Bolteţar 

6. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Antona Furlan, starše, brate, sestri Ţerjav, 
svake Martina, Marka in Andreja, stare starše 
Jakolič, vse trpeče in pozabljene duše v vicah 

za † Stojanovič Milana, Vogleţ Branka in 
Omerzu Slavka 

za † Milavec Joţefo (nam. cv.) in Antona / 

za † Perkopec Kristino (7. dan) 

PONEDELJEK 

Rajmund Penjafortski, 

duhovnik 

7. 1. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

na čast Roţi skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah 

za † Kolić Štefka (nam. cv.) 

TOREK 
Severin Noriški, opat 

 8. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

za † Pavlovič Martina (nam. cv.) 
za † Gašperin-Seršen Tatjano (nam. cv.) 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Hadrijan, opat 

9. 1. 

2019 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Pavlino Gabrič, Ivana in Polonco ter 
sorodnike Gabrič-Mirt, Marijo Mirt (obl.), brata 

Joţeta in Reziko 

ČETRTEK 
Gregor Niški, škof, 

cerkveni učitelj 

10. 1. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 

v bolniški kapeli molitev za ţivljenje 

za † Robida Janeza (nam. cv.) 

PETEK 
Pavlin Oglejski II., 

škof 

11. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za † Sedmak Franja (obl.) 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Amalijo in Franca Kelher 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo ţupnije 

SOBOTA 
Tatjana (Tanja), 

mučenka 

12. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

za † duhovnike, ki so delovali v naši ţupniji 
za † Joţeta Gumzej (obl.), druţini Gumzej in 
Kovačič /  
za † Albino Zlatič (50. obl.) in vse  † Zlatičeve 

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 

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. 
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 €. 

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


SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 6. 1. 2019 do 13. 1. 2019 

 

Torek, sreda, četrtek, nedelja 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, 12. 1., 9.00-12.00 Vera in luč 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 


