
 
1. berilo: Iz 49,3.5-6; Psalm:40; 2. berilo:1 Kor 1,1-3; Evangelij: Jn 1,29-34 

 

2. NEDELJA MED LETOM 
 

Telo kaţe ljubezen 
 
Janez imenuje Jezusa Jagnje Boţje. S tem označuje Jezusovo in 
njegovo poslanstvo kot tistega, ki nas lahko odreši naših grehov. 
Kri pashalnega jagnjeta (2 Mz 12) je Izraelce v Egiptu rešila iz 
suţenjstva in smrti. Gospod Jezus je svobodno daroval svoje 
ţivljenje za nas na kriţu, da nas odreši naših grehov (1 Kor Kor 
5,7). Kri, ki jo je prelil za nas na kriţu, nas očisti, ozdravi in 
osvobodi suţenjstva grehu (Rim 6,23).  

Janez Krstnik je imel nalogo, da razodene Jezusa kot tisto »Jagnje Boţje, ki 
odjemlje greh sveta«. Razglašanje evangelija, besede Jezusa Kristusa, je danes 
prav tako nujno in nepogrešljivo, kot je bilo včeraj. Ljudje bomo vedno 

potrebovali osvoboditev in odrešenje. Razglasiti evangelij ne pomeni sporočati 
teoretične resnice niti moralne nauke. Pomeni predvsem ljudem omogočiti, da 
izkusijo Jezusa Kristusa, ki je prišel na svet − po Janezovem pričevanju − da 
človeštvo reši pred grehom, zlom in smrtjo. Torej ne moremo oznanjati 

evangelija in hkrati ne biti pozorni na vsakodnevne potrebe in pričakovanja ljudi. 
Govoriti o veri v Jezusa, Jagnje Boţje, ki odjemlje greh svet, pomeni govoriti 
ljudem današnjega časa, ki hrepenijo po svobodi in polnosti ţivljenja.  
 

Ko Janez Krstnik reče, da ni poznal Jezusa (Jn 1,31.33), govori o tem, da ni 
vedel, da je Jezus pravi Bog. Toda Sveti Duh mu je v tisti uri razodel resnično 
naravo Jezusa, tako da je Janez lahko pričal, da je On Boţji Sin.  

Kako smo lahko prepričani, da je Jezus resnično Kristus, Sin ţivega Boga? Tako 
kot Janezu tudi nam Sveti Duh daje po veri videti v Jezusu pravega Boga, 

Boţjega Sina. Bog nam daje svojega Duha pomočnika in vodnika, ki odpira naša 
srca in misli, da bomo sprejeli in spoznali veliko Boţjo skrivnost in načrt − 
osrediniti vse v njegovem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu (Ef 1,10).  
 

Ali res ţelimo rasti v poznavanju in ljubezni do Jezusa Kristusa? Prosimo 
Gospoda, da na nas izliva svojega Svetega Duha, da poglobimo svojo vero, 

upanje in ljubezen do Boga in do načrta, ki ga ima za naše ţivljenje. On sam nas 
namreč more napolni z močjo Svetega Duha in nam omogočiti, da rastemo v 

19. 1. 2020 



spoznanju njegove velike ljubezni in resnice. Naj bo zato njegov Duh plamen v 

našem srcu, da ga bomo bolj goreče spoznali in ljubili in si prizadevali, da bi 
uresničili njegov načrt ljubezni v vseh stvareh. 

 

OBVESTILA 

 
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 20. 1. 2020, po večerni sveti maši v 
Slomškovi sobi v ţupnišču. 
 

Prihodnjo nedeljo, 26. januarja 2020, bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali 

nedeljo Svetega pisma. Geslo letošnje nedelje Boţje besede »Pogovarjala sta se« 
(Lk 24,14a), najdemo v odlomku o emavških učencih, ki ga je papeţ Frančišek 
predstavil vsej Cerkvi ob sklepu sinode o mladih kot osnovno svetopisemsko 

podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve. S tem geslom ţelimo postaviti v središče 
našega razmišljanja o Boţji besedi pogovor, dialog. Evangelist Luka poroča o 
zaskrbljenosti dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). 

Kljub razočaranju in negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne samo med seboj, ampak 

tudi z drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v pogovor z 
Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s človekom. Preko 

pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogovor je 

tako tudi najboljši način, za ţivo katehezo in graditev ţivljenjskih 
odnosa z Bogom. 

 

V Breţicah pa bomo tudi letos izvedli svetopisemski mini maraton 

v ponedeljek, 27. 1. 2020, od 14. do 18. ure v zimski kapeli Svetega 

Kriţa v Slomškovem domu, Krţičnikova 2.  
Lepo vabljeni k sodelovanju. 

 

Večgeneracijski center Posavje organizira predavanje z naslovom »Za radost 

bivanja« p. Karla Grţana, ki bo v sredo, 29. 1. 2020, ob 17.00 v Mladinskem 

centru Breţice. Za brezplačne karte se pozanimajte na: vgc.brezice@gmail.com 
 

Ţupnija Breţice in Društvo 1824 vabita na predavanje upokojenega celjskega škofa 
msgr. dr. Stanislava Lipovška z naslovom »Blaţeni Anton Martin Slomšek in 
njegovo delo za ekumenizem«. Predavanje bo v soboto, 8. februarja 2020, ob 19. 

uri v Slomškovem domu, Krţičnikova 2, Breţice.  
Vljudno vabljeni v čim večjem številu! 

 

Društvo 1824 vabi na sejo zbora članov, ki bo v soboto, 8.  februarja 2020, ob 20. 

uri, po zgoraj napovedanem predavanju v Slomškovem domu v Breţicah.  
Vabljeni vsi člani in bodoči člani Društva 1824! 
Vse člane Društva 1824 tudi vljudno pozivamo k plačilu članarine, ki je prihodkovni 
vir Društva 1824 ter tudi ena izmed glavnih obveznosti članov društva. Slednjo 



lahko poravnate  na letošnjem Občnem zboru ali kasneje, v ţupnišču v Breţicah (pri 
g. ţupniku). 
 

Ţupnijska Karitas Breţice sporoča, da ne sprejema nobenih oblačil, ker je 
skladišče polno. Hvala za razumevanje. 

 

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2019 

(2. del) 

 
Na pepelnično sredo, 6. marca, smo začeli postni čas. V postnem času smo vsak 
petek 30 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo premišljevali Kriţev pot. 
Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola je imela podnaslov »ZA 

odgovoren odnos do alkohola«. Začela se je na pepelnično sredo, 6. marca, in 

zaključila na veliko soboto, 20. aprila. Svete maše s postnimi govori so bile v 

petek, 8. marca (g. Gregor Majcen), 22. marca (Ivan Turk), 29. marca (g. Joţe 
Špes) in 5. aprila (g. Gorazd Bastašić), pred tem pa je bila na dan, ko je bil postni 
govor, ob 17.30 priloţnost za sveto spoved. V nedeljo, 17. marca, z začetkom ob 
15. uri smo se z breţiškega grajskega dvorišča odpravili na Kriţev pot po 
mestu, ki ga je pripravil g. Gorazd Bastašić. 

Med praznikom sv. Joţefa (19. marca) in Gospodovim oznanjenjem (25. marca) 
smo tradicionalno obhajali teden druţine. 

V sredo, 20. marca, je Ţupnijska Karitas Breţice ob 10. uri v Slomškovem domu 
pripravila predavanje z naslovom »Vodenje Ţupnijske karitas in varstvo 

osebnih podatkov«. Predaval je generalni tajnik Škofijske karitas Celje g. Matej 
Pirnat. 

V nedeljo, 24. marca, smo imeli ob 15. uri Kriţev pot pri cerkvi sv. Lenarta in 

kapeli Boţjega groba. 

V ponedeljek, 25. marca, je ob 19. uri Glasbena šola Breţice v farni cerkvi 
pripravila koncert ob materinskem dnevu. 

Tečaj priprave na zakon je v Breţicah potekal 29., 30. in 31. marca v 

Slomškovi sobi v ţupnišču. Udeleţilo se ga je 12 parov. 
V noči iz sobote, 30. marca, na nedeljo, 31. marca, smo prešli na pomladanski 

čas, kar pomeni, da smo pomaknili urne kazalce za uro naprej.  

V četrtek, 4. aprila, je bilo v prostorih Slomškovega doma drugo postno srečanje 
v okviru verouka za odrasle kristjane. Srečanje z naslovom 'Jezus pri 

velikonočni večerji' je vodil katehet Gorazd Bastašić. 
V petek, 5. aprila, je bilo po večerni maši srečanje za birmance, na katerem nam 

je o svoji osebni izkušnji spreobrnjenja spregovoril Ensaf, bivši narkoman. 

Za starše in birmanske botre pa je bilo istočasno (5. 4. ob 20.00) v predavalnici 

Slomškovega doma, Krţičnikova 2, Breţice, pričevanje o ţivljenju in veri ge. 

Mateje Kolić ob ţivljenjski preizkušnji, ko je Kolićeva druţina izgubila moţa in 
očeta Štefka.  

                  … se nadaljuje 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
2. NEDELJA MED 

LETOM 

nedelja verskega tiska 

 

b. sl. Friderik Irenej 

Baraga, misijonar 

19. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

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

Mešiček 

za † Denţič Antona (3. obl.) 
 

za † Preskar Antonijo (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Fabijan, papeţ, mučenec 

20. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

na čast Roţi skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah 

za † Glinšek Štefanijo 

TOREK 
Agnes (Neţa, Janja),  

devica, mučenka 

 21. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za † ţupnika Klasinc Franca in Jeler Karla 

za † Bratanič Franca (nam. cv.) 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Vincencij (Vinko),  

diakon, mučenec 

22. 1. 

2020 

 

Ob 18. uri 

Jutranje sv. maše ni. 
za † očeta Vinka Krţan in brata Vinka Krţan ter 
teto Rezko 

ČETRTEK 
Henrik Suzo,  

dominikanec  

23. 1. 

2020 

Ob 8. uri  
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

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

za † Elizabeto Godler (nam. cv.) 

PETEK 
Frančišek Saleški, škof, 

cerkveni učitelj 

24. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

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

sestre, sorodnike in duše v vicah 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Marjanko Bujak (obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Spreobrnitev  

apostola Pavla 

25. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Ivančič Franja (obl.) in sorodnike 

 

za † Polovič Matildo (30. dan) 

NEDELJA 

 
3. MED LETOM 

 

nedelja Svetega pisma 

 

Timotej in Tit, škofa 

26. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Janka Predanič (obl.), hčerko Tatjano, mamo 

Marijo, svaka Martina, starše Predanič-

Gregorevčič in vse pozabljene duše v vicah 

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

sorodnike 

za † Gramc Joţefo in Joţeta, starše in brata 
Baškovič in † Bláţevičeve 

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!  

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


 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 
 

Dogodki v tednu od 19. 1. 2020 do 26. 1. 2020 
 
 

Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska Karitas 
Sreda od 15.00 do 16.00 Župnijska Karitas 
Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 
Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

Nedelja, torek, sreda, četrtek verouk 
 

 

 

 

 

 

 


