
 
1. berilo: Iz 2,1-5; Psalm: 122; 2. berilo: Rim 13,11-14; Evangelij: Mt 24,37-44 

 

1. ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA KARITAS 
 

S prvo adventno nedeljo vstopamo v novo cerkveno – 

bogosluţno leto. V skrivnosti bogosluţja bomo v štirih 
adventnih tednih veselo pričakovali Gospoda, ki prihaja. 
Večkrat bomo v Boţji besedi slišali preroka Izaija, ki je 
Izraelcem ţe pred davnimi časi po Boţjem naročilu 
spregovoril o Odrešeniku. Vaš dom naj krasi adventni venec. 

Spomnil vas bo na molitev, obisk nedeljske svete maše in boţične 
devetdnevnice. 

 

ADVENTNI KOLEDAR 2019  

Dragi otroci, spoštovani starši! 
Tudi letos so veroučenci prejeli 
misijonski adventni koledar, ki 

nadaljuje z zgodbami velikih 

slovenskih misijonarjev, ki so 

pustili pečat v misijonskih deţelah 
in tudi v srcih ljudi. Letos bomo 

tako brali o Ignaciju Knobleharju, 

katerega zgled je bil škof Baraga, 
ki ste ga spoznavali lani. 

Knobleharjeva močna volja in 
vztrajnost je rodila sadove v 

osrednji Afriki, kjer je deloval. Ni 

pa bil le duhovnik in misijonar,  

ampak tudi velik raziskovalec, ki 

je v takratnem času prišel najdlje 
po Nilu. V adventnem koledarju 

bo otroke tako vsak dan 

spremljala spodbudna misijonska 

zgodba o Ignaciju Knobleharju in 

njegovem ţivljenju, opremljena z 
nalogo ter povabilom k darovanju 

za vrstnike v misijonih. 

1. 12. 2019 



Bodite budni, da boste pripravljeni 
 

Tako kot je Bog omogočil Noetu in njegovi druţini varno zatočišče 
in pribeţališče v ladji, da jih je rešil pred uničenjem (1 Mz 7), nam 
tudi danes Gospod nudi zavetje v »ladji« svojega ljudstva − 
Kristusovega telesa, kjer imamo moţnost poslušati njegovo besedo 
in ji biti poslušni. Bog je z Noetom in njegovimi potomci sklenil 
zavezo miru (1 Mz 9, 8−17). Noetova zaveza je bila preroško 
znamenje in svetilnik upanja, ki je kazala na novo zavezo večnega 
miru, ki jo je Jezus Kristus dosegel s svojim učlovečenjem, 
ţivljenjem, smrtjo na kriţu, vstajenjem in izlitjem Svetega Duha na svoje učence.  
 

Bog je izpolnil vse svoje obljube do nas v Jezusu, našem usmiljenem 
Odrešeniku. Jezusov prvi prihod nas je osvobodil greha in obsodbe ter nam dal 

novo ţivljenje v njegovem Svetem Duhu. Svojim učencem je povedal, da mu je 
Oče, "ker je Sin človekov" (Jn 5,27), dal vso oblast na zemlji in v nebesih. "Sin 
človekov" je mesijansko poimenovanje Boţjega maziljenega, ki bo premagal 

Boţje sovraţnike in vzpostavil večno kraljestvo pravičnosti in miru. "Sin 
človekov" je v Danielovi knjigi opisan kot tisti, ki ima vrhovno oblast za 
izvrševanje pravičnosti na zemlji (Dan 7, 13-14). Po vstajenju je Jezus obljubil, 

da se bo spet vrnil ob koncu časov, da bo dokončal delo odrešenja. Ker ne vemo 
za čas njegovega vrnitve, moramo biti pozorni, čuječi, da bomo na to vedno 
pripravljeni.  

 

Kako naj zdaj ţivimo v luči Jezusove obljube, ki se bo vrnil ob sodnem dnevu? 
Jezus daje dve presenetljivi podobi, kako naj ţivimo, da ponazori nujnost, da nas 
tisti dan ne bo ujel nepripravljene (Mt 24, 40-41). Jezusovi podobi nam govorita 

o nenadnem in nepričakovanem preobratu dogodkov, ki se bodo zgodili sredi 
vsakdanjega ţivljenja in delovanja, ko bo prišlo do ločitve med tistim, ki bo ţivel 
v veri in po veri, ter tistim, ki tako ne bo ţivel. Vsi, ki bodo vero v Jezusa 
Kristusa ţiveli, prejmejo pravično nagrado večnega veselja in prijateljstva v 
njegovem večnem kraljestvu pravičnosti in miru.  
 

Adventni čas nas opominja, da ţivimo v času med prvim in drugim prihodom 
Gospoda Jezusa. Jezus Kristus nas spodbuja, da smo čuječi in pozorni na njegov 
prihod. Vsak dan pride k nam in potrka na vrata našega srca. Ali poslušamo 
njegov glas in ga sprejmemo v svoje ţivljenje? Naj nas njegova beseda v Svetem 

pismu in delo Svetega Duha, ki prebiva v nas, »potegneta« v globljo vero, upanje 
in hrepenenje po njegovem kraljestvu pravičnosti, miru in veselja. Tisti, ki danes 
čakamo na Gospoda in poslušamo njegovo besedo, ne bomo razočarani. Gospod 
bo prišel in nas povedel na večno gostijo. 
 



Ţiveti kot kristjan 
 

 

Začenja se adventni čas, čas priprave in pričakovanja. Sedaj nam 

je dano vzeti si čas in premisliti o našem poklicu biti kristjan. 
Prisluhnimo Janezu Krstniku, ki je tudi v pričakovanju Jezusovega 
prihoda krstil in govoril: »Spreobrnite se, kajti pribliţalo se je 
nebeško kraljestvo.« (Mt 3,2)  

 

Najslabše je, da ne moremo poveličati Gospoda s svojim 
ţivljenjem. Jezus je prišel, da bi hodili v ljubezni. Če Bog nima 

prvega mesta v 

našem ţivljenju, 
nikoli ne bomo 

izpolnjeni. In Bog 

lahko usmerja 

naše misli, nam 
pošilja ljudi ali 
dogodke, ob 

katerih rastemo in 

postajamo 

drugačni. 
Naučimo se reči 
DA, ko je to 

potrebno in NE, ko je nekaj nepotrebno. Preprosto se vprašajmo: 
»Ali bom s to dejavnostjo izpolnil katerega od namenov, ki jih ima 
Bog za moje ţivljenje?« Nemogoče je narediti vse, kar ljudje 
ţelijo od nas. Na razpolago imamo ravno dovolj časa, da 
izpolnimo Boţjo voljo. Torej more in mora naš način ţivljenja biti 
izpolnjen z Njim, da bomo svetel zgled. 

 

Negotovosti, bolezni, preizkušnje vseh vrst so le kot brusni papir. 
Ţelja, da sami kaj spremenimo na naši poti, pa je naša svobodna 
volja. 



 

Če priznamo svoje slabosti, prosimo odpuščanja in sodelujemo s 
Svetim Duhom, napredujemo. Ne postanemo popolni, a postajamo 

boljši. Bog spreminja ljudi in situacije. Ko smo hvaleţni za vse 
milosti, ki smo jih deleţni, se gotovo zavemo Njegove bliţine. 
 

V Svetem pismu beremo: 

»Zato sezite po vsej Boţji bojni opremi, 
tako, da se boste mogli ob hudem 

dnevu upreti, vse premagati in 

obstati. Stojte torej prepasani okoli 

ledij z resnico, oblečeni v oklep 

pravičnosti in z nogami obutimi v 

pripravljenost za oznanjevanje 

evangelija miru. Predvsem pa 

vzamite ščit vere; z njim boste mogli 

pogasiti vse ognjene puščice hudega. 
Vzemite tudi čelado odrešenja in 

meč Duha, kar je Boţja beseda ...« 
(Ef 6,13 – 17) 

 

Mir ni odsotnost konfliktov, ampak prisotnost Boga ne glede na 

konflikt. In sam Jezus je rekel: »Mir vam zapustim, svoj mir 

vam dam; a ne kakor ga daje svet, vam ga dam jaz.« (Jn 14,27) 
 

 

Miren vstop v adventni čas  
vam ţelimo člani ŢPS in ţupnik Milan Kšela 

 

 

 

 

 

 

 



                          OBVESTILA 

 
Današnja nedelja, 1. 12. 2019, je nedelja Karitas, darovi v cerkvi so namenjeni za 
Karitas (1/3 nabirke ostane ţupnijski Karitas, 2/3 nabirke oddamo na škofijsko 

Karitas). Nabirka za vzdrţevanje Slomškovega doma bo prihodnjo nedeljo, 8. 12. 

2019. Bog povrni za vaše darove! 
 

Vabilo na Miklavţevanje, ki bo v četrtek, 5. decembra 2019, ob 17. uri v naši 
ţupnijski cerkvi. Otroke lahko prijavite še danes, 1. 12. 2019, v ţupnijski pisarni in 

prispevajte 7€ za Miklavţevo vrečo presenečenj. Ob plačilu omenjenega zneska 
prejmete kontrolni listek.  

 

Slomškovo bralno priznanje – naj spomnimo, da je rok za prvo prebrano knjigo 6. 

december. Veroučenci - bralci naj izdelke oddajo svojemu katehetu. 

 

Drage dame vseh generacij, pod okriljem Društva 1824 vas vabimo na 
predpraznični ŢENSKI KLEPET OB KAVI z gostjo Mojco Giacomelli, ki bo 

potekal v soboto, 7. 12. 2019 ob 9. uri v Mestni hiši v Breţicah. Dogodek nosi 

naslov Ţivi polnost, zasij v svoji ţenskosti. Naša gostja, Mojca, je mamica petih 
otrok, po izobrazbi sicer farmacevtka, zadnja leta pa aktivna vodja Zavoda Ţivi na 
polno. Tudi v svoji boleči ţivljenjski izkušnji in ranjenosti v odnosu je našla polnost 
ţivljenja in preko seminarjev, vikendov in vodenj različnih skupin, pomaga ţenskam 
najti pravo identiteto, zasijati v svoji ţenskosti, kot si jo je zamislil Bog, najti 
ozdravljenje notranjih ran in pogumno ţiveti tisto, kar vsaka enkratno nosi v sebi. 
Ţelimo si, da bo to dogodek, kjer si bomo ţenske vseh generacij v siceršnjem 
predprazničnem drvenju in splošni skrbi za druge, vzele nekaj časa zase, da si malo 
okrepimo duha in se podruţimo ob kavici in mini zajtrku. Za laţjo organizacijo 
zbiramo prijave na darja.tecajalfa@gmail.com ali 031 799 046 (Darja) ali 040 233 

455 (Katarina). Zaradi stroškov organizacije in pogostitve je zaţelen prostovoljni 
prispevek 5 €. 
 

Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik brezmadeţnega 
spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug 
otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da 
postane Boţja Mati, pa je bila po nauku Cerkve obvarovana madeţa izvirnega 
greha in je bila vse od spočetja deleţna posvečujoče milosti. To tudi izraţa 
besedna zveza brezmadežno spočetje. 
 

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€, 

običajni enolistni stenski koledar Druţine 0,70€.  
Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki, dvignite jih. Na voljo je tudi samo 
Mohorjev koledar. 

Vabimo k obnovitvi naročnine za Druţino, celoletna naročnina za 2020 je 112,42 € 
in Ognjišče, celoletna naročnina 33,50 €. 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/h2t75104ao6f/?&cs=wh&v=b&to=darja.tecajalfa@gmail.com


7. obletnica 

 

NEDELJA 

 
1. adventna nedelja 

 

nedelja KARITAS 

 

1. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Tomše Joţeta (obl.), Franca, 
sestro Mimico, starše Tomše, Zofič in Zorko 

za † Branka Roţman, starše Roţman, Ţupevc in 
sestro Stanislavo / 

v zahvalo Mariji Svetogorski za uslišano prošnjo 

za † Karla Kosec, Antona in Cecilijo Polak / 

za † Pečnik Ivana 

PONEDELJEK 
Bibijana (Vivijana), 

mučenka 

2. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Todorja Mihajlovič (nam. cv.) in vse duše v 
vicah 

za dušno in telesno zdravje ter blagoslov v druţini 
za † Hrovatič Ignacija (7. dan)  

TOREK 
Frančišek Ksaver,  
duhovnik, apostol 

 3. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za † Franca in Ano Kšela 

za † Olgico Petérkovič 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Janez Damaščan,  

duhovnik, cerkveni učitelj 

4. 12. 

2019 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Bratanič Franca (7. dan) 

ČETRTEK 
Saba (Sava), opat, 

puščavnik; 1. četrtek 

5. 12. 

2019 

Ob 8. uri  
 

9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za duhovniške in redovniške poklice; 
molitev pred Najsvetejšim 

v bolniški kapeli molitev za življenje 

na čast sv. Trojici za spreobrnjenje grešnikov 

PETEK 
Nikolaj (Miklavţ), škof; 

1. petek 

6. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

za † Zupančič Zinko (nam. cv.); 
pobožnost 1. petka 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Gerjevič Pavlo (obl.), Ivana, Stanka Švajger 
in sorodnike 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Ambrozij (Ambroţ), škof, 

cerkveni učitelj;  
1. sobota 

7. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 18. uri 

na čast Roţi skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah;  
molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Antona (obl.), Dušana in Mirka ter sorodnike 
Zlatič / za † Ogorevc Roberta (30. dan) 

NEDELJA 
2. adventna nedelja 

 

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 

 

8. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † 2 Mariji, 2 Alojza Ţibert in Ano Zajc 

za † starše Pavlovič, brate in sestro / 
za † Antona Ţnideršič / 
za † Tovornik Staneta (10. obl.), starše Slakonja, 
3 brate Slakonja in Trinkaus Rezi 

za † Franca (obl.) in Marijo Kastelic, Anko in 

Antona Glogovšek, Tončko in Ljuba Šteger, Neţo 
in Janka Cvelbar in Marijo Poţar 

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/


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!  

 

 

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 1. 12. 2019 do 8. 12. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


