
 
1. berilo: Iz 7,10-14; Psalm: 24; 2. berilo: Rim 1,1-7;  

                                                   Evangelij: Mt 1,18-24 

 

 

          Mir svete boţične noči, blagoslova in sreče v 
boţičnih praznikih,  

      milosti in boţjega usmiljenja polno novo leto 2020,  

        vam ţeli ţupnik Milan s sodelavci  
      in tudi vsi sobratje duhovniki, ki prihajajo v Breţice  

          in pomagajo pri pastorali naše ţupnije. 
       V upanju na boljše čase ponosno praznujmo  

tudi drţavni praznik,  
dan samostojnosti in enotnosti, 26. december. 

 

4. ADVENTNA NEDELJA 
 

Marijina nosečnost nastopi, preden se je poročila z Joţefom, ne zaradi človeške 
slabosti, ampak zaradi Boţje volje. Bog sam se je 
»ponorčeval« iz zakona pravne čistosti tako, da se je Mesija 
lahko rodil med nami! Če bi Joţef ravnal v skladu z 
zahtevami takratnega zakona, bi se moral odpovedati Mariji 

in verjetno bi bila kamenjana. Nosečnost pred sklenitvijo 
zakonske zveze bi morala biti kaznovana s smrtno kaznijo 

(5 Mz 22,20-21) nje same in njenega otroka. Toda Joţef, ki 
je pravičen, ne spoštuje najprej zahtev zakona čistosti. 
Njegova pravičnost je večja. Namesto da bi se ji odrekel, 
raje spoštuje skrivnost, ki je ne razume, in se odloči, da bo 
Marijo naskrivaj zapustil. In Joţefova večja pravičnost 
rešuje tako Marijino ţivljenje kot Jezusovo ţivljenje.  

 

Na ta način pošilja evangelist Matej pomembno sporočilo krščanskim 
skupnostim Palestine in Sirije, katerim je prvenstveno namenil svoj evangelij. 

Kot da bi rekel: "Glej, kaj bi se zgodilo, če bi Joţef strogo spoštoval postavo, kar 
od vas zahtevajo nekateri farizeji! Mesija bi bil ubit!« Pozneje bo Jezus, ko je ţe 
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javno deloval, rekel: »Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost 
pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo.« (Mt 5,20)  

 

Najgloblje razseţnosti ţivljenja in dogodkov pa pomaga odkriti »Gospodov 
angel«. Pomaga narediti »rentgenski« posnetek dogodka in zaznati Boţji klic, ki 
ga samo s človeškimi očmi ne moremo zaznati. Angel pomaga, da Joţef razume, 
da je Marijina nosečnost plod delovanja Svetega Duha. V Mariji se udejanja 

novo stvarjenje. Začetek novega neba in nove zemlje, ki ju je naznanil Izaija (Iz 
65,17). Marijin sin dobi dve imeni: Jezus in Emanuel. Jezus pomeni »GOSPOD 
rešuje«. Odrešenje ne izhaja iz tega, kar počnemo, ampak od Boga, torej iz tega, 
kar Bog dela za nas. Emanuel pomeni »Bog z nami«. Ob izhodu iz Egipta se Bog 
spusti k zatiranemu ljudstvu (Iz 3,8) in reče Mojzesu: »Jaz bom s tabo.« (Iz 3,12) 
Od takrat dalje Bog nikoli ne zapusti svojega ljudstva. Obe imeni, Jezus in 

Emanuel, sta zelo konkretni in presegata upanje ljudi.  

»Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku.« Ta 
stavek ali drugi podobni v Matejevem evangeliju (Mt 1,23; 2,5.15.17.23; 4,14; 

8,17; 12,17; 13,14.35; itd.) razkrivajo njegov namen: potrditi svojim judovskim 

bralcem, da je Jezus resnično obljubljeni Mesija. V njem so se izpolnile obljube 
prerokov. Tukaj Matej citira Izaija: »Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu 
dala ime Emanuel.« (Iz 7,14). Naslov Emanuel bolj kot Jezusovo ime razkriva 

njegov pomen za nas. Jezus – Emanuel je torej dokaz, da je Bog še naprej z 
nami. 

Hvala ti Gospod, da mi daješ priložnosti, da ti zaupam.  
Hvala, da prihajaš tak in na tak način, kot ti veš, da je najbolje.  

Hvala, da prihajaš k nam. 
       

OBVESTILA 
 

Spoved za Boţič pri kapucinih v Krškem poteka od četrtka, 19. decembra do 

torka, 24. decembra 2019, in sicer vsak delavnik od 7.00 do 8.00, ko je sveta maša in 
po maši do 11.00 ter od 15.00 do 19.00. 

 

Luč miru iz Betlehema naši skavti prinašajo danes, na 4. adventno nedeljo, 22. 

decembra 2019, in jo delili po vsaki sveti maši. S seboj lahko prinesete iz preteklih 
let posodo za svečo. Pri skavtih boste pa dobili svečni vloţek in plamen. Za sveče in 
vloţke bodo zbirali prostovoljne prispevke, vrednost sveče pa je ocenjena na 2 €.  
Del zbranega denarja bo namenjen povračilu stroškov, preostanek pa bo namenjen 
letošnjemu dobrodelnemu namenu. S pomočjo zbranih sredstev iz vseslovenske 
akcije bodo podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v Sloveniji 

(društvo Ţarek, program Naj mladih ne vzgaja ulica), v Evropi (podpora našim 
misijonarjem v Albaniji) in v svetu (podpora misijonarkam, sestram salezijankam v 

Braziliji za celovito obnovo kuhinje v ustanovi OSAF).  



Letošnje geslo je Ne boj se goreti! Poslanica govori o našem poslanstvu širjenja 
svetlobe in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, ne glede na strah, ki je 
prisoten v nas. Svetlobo (Luči miru iz Betlehema) potrebujemo, da lahko vidimo 
stvari in ljudi v pravi, polni podobi – brez nje lahko spoznavamo le delno, na pol. Na 

podoben način v odnosih deluje ljubezen: daje tisto svetlobo, ki je potrebna, da v 
bliţnjem ne vidimo več nasprotnika, temveč prepoznamo brata oziroma sestro.  
 

Mešani pevski zbor KUD Breţice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin 

Kriţanič, vabi danes, 22. decembra 2019, na predpraznični koncert, ki bo ob 18.45 

v farni cerkvi sv. Lovrenca. 

 

Vabimo vas na boţičnico, program pred polnočnico, ki bo na sveti večer, v torek,  
24. 12. 2019, ob 23.30 v naši farni cerkvi. Letošnjo boţičnico pripravljajo David 
Kriţman, Veronika in Krištof Strnad. Lepo vabljeni. 
 

Ţupnija Cerklje on Krki vabi na »Ţive jaslice«, ki bodo na sveti večer, 24. 12. 2019, 
ob 23. uri, na Boţič, 25. 12. 2019, ob 18. uri, na Štefanovo, 26. 12. 2019, ob 19. uri 
in na dan nedolţnih otročičev, 28. 12. 2019, ob 18. uri.  
 

Na Štefanovo, 26. decembra, bo pri vsaki sveti maši blagoslov vode in soli, na god 

Janeza Evangelista, 27. decembra, pa blagoslov vina.  

 

Koledniki nas bodo obiskali v soboto, 4. 1. 2020. Obisk treh kraljev opravimo po 

razporedu iz prejšnjih let. Če kdo ţeli na novo, naj prijavi v ţupnišču. Koledniška 
akcija ima misijonski, verski, kulturni in pastoralni značaj. Darovi, ki jih dajete, so 
namenjeni za določen misijonski projekt. 

 

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 €. 
 

Molitev za imenovanje novega škofa 
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji 

pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, 
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. 

Naj uči z zgledom svoje osebnosti, 
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju 

in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Očenaš. Zdrava Marija. 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
4. adventna nedelja 

Frančiška K. Cabrini, 
redovna ustanovit. 

Božična devetdnevnica 

22. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

Ob 18. uri 

za farane / za † starše Vretič Ivana, Cecilijo in 
Veroniko, starše Omerzu, Miciko in Joţeta 
Koprivnjak, Maksa in Ano Zorko 

za † Slavka Cerarja (roj. dan) 

za † Faniko in Rozi Derţič, Mileno Vučajnk, roj. 
Derţič ter ostalo sorodstvo 

PONEDELJEK 
Janez Kancij, duhovnik 

Božična devetdnevnica 

23. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Zinko Zupančič (nam. cv.) 
 

za † Rodţak Ano in Gusak Ano 

TOREK 
Adam in Eva, prastarši;  
Božična devetdnevnica 

Sveti večer 

 24. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

 

Ob 19.uri 

za † Alojzijo, Ivana in Štefko Godler 
za † Krošl Ivana (10. obl.), moţa Mihaela in sina 

Marjana 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 

 
BOŢIČ –  

GOSPODOVO 

ROJSTVO 

25. 12. 

2019 

Ob 24. uri 

 

Ob 8. uri 

Ob 10. uri 

 

Ob 15. uri 

Ob 18. uri 

za † Joţefo Gramc (obl.), moţa Joţeta in starše 
Baškovič 

za † Urek Joţeta 

za † Kresonja Štefana / 
za † Ivana Lapuh st. in Neţiko Lapuh 

v Domu upokojencev božična sveta maša 

za † Florjanič Olgo in sorodnike 

ČETRTEK 
Štefan, diakon, prvi 

mučenec;  
dan samostojnosti  

26. 12. 

2019 

Ob 8. uri  
9.00-10.00 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Grahek Štefana 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Vladimirja (obl.) Berglez, Zlato in Alenko 

Ţust 
za † Antona (obl.) in Joţico Milavec 

PETEK 
Janez,  

apostol, evangelist 

27. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 
Ob 18. uri 

za † starše, stare starše Dimič-Cerjak, brate, 

sestre, sorodnike in duše v vicah 

za † Pavlovič Diano (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Nedolţni otroci,  

mučenci 

28. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

za † Pečnik Ivana (nam. cv.) 
za † Jamnik Ivana, starše Jamnik, Krstnik, vse 
sorodnike in v dober namen / 

za † Valentinčič Osvalda (7. dan) 

NEDELJA 
SVETA DRUŢINA 

 

Tomaţ Becket, škof, 
mučenec 

29. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Toneta Furlan (obl.), brate Slavka, 

Ivana, Joškota, sestri Heleno, Tonko, starše 
Ţerjav, svake Tinčeta, Marka, Andreja, starše 
Jakolič in trpeče duše v vicah 

za † mamo Marijo (40. obl.) in vse † Pavlovičeve  

za † Ţibred Ivano-Marijo (7. dan) 

za † starše Simčič, starše Miklavţin in 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 (ne praznične) 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 22. 12. 2019 do 29. 12. 2019 

 

Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventne spodbude (4) 
 

Človek more gledati Boga le s srcem, sam razum ne 
zadostuje; zato, da bi bil človek zmožen zaznati Boga, 
morajo sodelovati moči njegovega bivanja. Volja mora 
biti čista in še prej čustveno dno duše, ki določa smer 
razumu in volji. Srce – celota človeka mora biti čisto, 
notranje odprto in svobodno, da bi človek mogel gledati 
Boga.  

Posvetimo mu čas in denar, sodelujemo pri obredih, 

izgovarjamo razne molitve, ne damo pa mu tistega, kar si 

najbolj želi – naša srca. Vse to lahko delamo mehanično, 
in ko se na to navadimo, postane izpolnjevanje verskih 

dolžnosti za nas nekaj lahkotnega, kar opravljamo, 
medtem ko so naše misli lahko čisto nekje drugje. To nam 

daje lažni občutek varnosti, našo dušo pa zaziblje v stanje 
omrtvelosti. 

Zato vsi potrebujemo odpuščanje, ki nam ga daje Bog v 
zakramentu sprave. Zdi se včasih, da nismo storili nič tako 
groznega, da bi morali k spovedi. 

Sami bi se radi »zmenili« z Bogom. A 
le ni vse tako preprosto. Po vstajenju, 

ko se je Jezus prikazal apostolom, je 

dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite 



Svetega Duha! Katerim grehe odpustite so jim odpuščeni, 
katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,22-23) Jezus 

pošlje apostole, naj v Njegovi moči ljudem odpuščajo 
grehe.  Apostoli so prejeli »službo« sprave – odpuščanja 
grehov. Od tod ima Cerkev oblast odpuščati grehe. In 
duhovniki so nasledniki apostolov. 

In ko s skesanim srcem prejmemo sadove sprave, torej 

mir in harmonijo, izkusimo Božjo odpuščajočo ljubezen. 
Tedaj zmoremo doumeti, da je nedeljska maša potreba. 
Sveta maša je kraj, kjer Gospodu izročimo vse, kar nosimo 
v srcu. Gospod pa nas hrani ne le s svojo besedo, temveč 
tudi s samim seboj pod podobo kruha. »To delajte v moj 

spomin!« je rekel. To ni le spomin, On sam vstopa v naše 
duše in jih ozdravlja in blagoslavlja. Naj nas Njegova živa 
navzočnost obda z mirom. Jezus nas čaka za vrati 
spovednice in v Evharistiji. 

Božič je že čisto blizu, odprimo naša srca, 

da vstopi vanje Jezus in nam podari mir 

Božične noči, ki naj se prelije na vse dni 

prihajajočega leta. 

 

 

člani ŽPS in župnik Milan Kšela 


