
 
1. berilo: Mal 3,1-4; Psalm:24; 2. berilo:Heb 2,14-18; Evangelij: Lk 2,22-40 ali 2,22-32 

 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 

 

Pustim se voditi 
 

Kakšen pomen ima Simeonovo srečanje z dojenčkom Jezusom in njegovo mamo 
v templju? Simeon je bil pravičen in poboţen človek, ki je bil zelo v sozvočju s 

Svetim Duhom. Verjel je, da se bo Gospod vrnil v svoj tempelj 

in obnovil svoje izvoljeno ljudstvo. In Sveti Duh mu je 

razodel, da bo Mesija odrešil tudi poganske narode. Ko sta 

Joţef in Marija v templju darovala Jezusa, je Simeon v tem 

otroku takoj prepoznal izpolnitev vseh mesijanskih prerokb, 

upanj in molitev. Navdušen je v Svetem Duhu prerokoval, da 
naj bi bil Jezus »luč poganom«. Sveti Duh razodeva 
Gospodovo navzočnost tistim, ki so dovzetni in ga ţelijo 

sprejeti. Ali mi prepoznamo Gospodovo navzočnost pri sebi in drugih?  
Jezus je novi tempelj (Jn 1,14; 2,19–22). V Stari zavezi je Bog razodeval svojo 

navzočnost v "stebru oblaka" podnevi in "ognjenem stebru" ponoči, ko jih je 
vodil po puščavi. Boţja slava se je vidno naselila nad skrinjo (2 Mz 40,34-38). 

Ko je bil v Jeruzalemu zgrajen prvi tempelj, je tam počivala Boţja slava (1 Kr 8). 
Ko je bil prvi tempelj porušen, je Ezekijel videl, da ga je Boţja slava zapustila 
(Ez 10). Toda Bog je obljubil, da ga bo napolnil s še večjo slavo (Hag 2,1-9; Zah 

8-9). Ta obljuba se izpolni, ko sam "kralj slave" pride v svoj tempelj (Ps 24,7-10; 

Mal 3,1). Z Jezusovim telesnim prihodom in njegovim odrešilnim ţivljenjem, 
smrtjo, vstajenjem ter vnebohodom smo postali ţivi tempelj njegovega Svetega 

Duha tudi mi (1 Kor 3,16-17). Prosimo Gospoda, da obnovi našo vero v stalno 
navzočnost njegovega Duha v nas. Zahvalite se mu, da je vedno z nami.  
Simeon je blagoslovil Marijo in Joţefa in Mariji prerokoval o usodi otroka ter 
trpljenju, ki ga bo doţivela zaradi njega. V tem blagoslovu je paradoks. Marija je 
blagoslovljena, ker je mati Boţjega Sina. Toda ta blagoslov bo postal meč, ki bo 
prebodel njeno srce, ko bo njen sin umrl na kriţu. Prejela je tako krono veselja 
kot tudi kriţ ţalosti. Toda njenega veselja ni zmanjšala njena ţalost, ker so jo 
nosile in podpirale njena vera, upanje in zaupanje v Boga in njegove obljube. 

Jezus je kasneje svojim učencem obljubil, da jim »nihče ne bo vzel veselja« (Jn 
16,22). Gospod nam daje nadnaravno veselje, ki nam omogoča, da prenašamo 
kakršno koli ţalost ali bolečino Tega veselja ne moreta odvzeti ne ţivljenje ne 
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smrt. Ali mi poznamo mir in radost ţivljenja, ki je izročeno Bogu v veri in 
zaupanju? Upanje, ki ga Bog daje v dar s pomočjo Duha, nam omogoča, da 
vztrajamo v zaupanju v Boga tudi ob teţavah in izzivih, ki nam lahko pridejo na 
pot. Ali nam kaj preprečuje, da bi Bogu brezpogojno zaupali in se podredili 
njegovi volji za naše ţivljenje? Dovolimo Gospodu Jezusu, da nam preţame srce 
s svojim mirom, veseljem in ljubeznijo. In podarimo Bogu vse, kar imamo in si 

ţelimo − svoje ţivljenje, druţino, prijatelje, zdravje, čast, bogastvo in prihodnost. 
Če najprej iščemo njegovo kraljestvo, nam bo dal vse, kar potrebujemo. 

 

OBVESTILA 

 

V Ţupniji Breţice smo tudi letos izvedli svetopisemski mini maraton pod geslom 

Živite kot otroci luči, in sicer v ponedeljek, 27. 1. 2020, v zimski kapeli Svetega 

Kriţa v Slomškovem domu, Krţičnikova 2. Trajal je od 14. do 18. ure in se ga je 

udeleţilo 9 različnih bralcev, kakšnih 8 pa je bilo samo poslušalcev. Brali smo Pismo 

apostola Pavla Kološanom, Tesaloničanom, Timoteju, Titu, pismo apostola Jakoba 
ter prvo in drugo Pismo apostola Petra.  

V prepričanju, da se nas je Boţja beseda dotaknila, naj velja hvala Bogu, vsem 
sodelujočim pa Bog povrni za sodelovanje. Organizatorki svetopisemskega mini 

maratona sta bili Majda Adamič in Mateja Kolić. 
 

Danes, na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, 2. februarja, bo pri vseh 

svetih mašah blagoslov sveč in slovo od jaslic.  
 

Današnja nedelja, 2. 2., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

V ponedeljek, 3. februarja, je god sv. Blaţa, škofa in mučenca, ko v cerkvi delimo 
takoimenovani »blaţev ţegen«. To je priprošnja sv. Blaţu za odvrnitev bolezni grla 

in drugega zla.  

 

V sredo, 5. februarja 2020, imamo duhovniki Videmske dekanije duhovno obnovo – 

rekolekcijo na Senovem, zato bo pisarna ta dan zaprta. 

 

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. Ţe ob 18. uri pa bo g. škof imel 
tudi sobotno večerno sveto mašo v farni cerkvi. 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 potrebuje in išče sodelavce in prostovoljce. Vsi, ki ste 
pripravljeni sodelovati vljudno vabljeni vsak torek od 9. do 12. ure v Karitasove 

prostore v Slomškovem domu, Krţičnikova 2, Breţice. 
 

Pred nami so volitve za nov sestav Ţupnijskega pastoralnega sveta za mandat 

2020-25. Po navodilih Slovenske škofovske konference bodo volitve v nedeljo, 22. 
marca 2020. V pripravi na volitve vas prosimo, da farani predlagate svoje kandidate. 

V ta namen je v veţi cerkve in zakristiji na voljo obrazec z navodili. Izpolnjen 

obrazec oddate v za to pripravljeno škatlo pri krstnem kamnu ali v zakristijo.  
Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev je danes, 2. 2. 2020.  

 

Tečaj priprave na zakon bo: 

V Brestanici v veroučni učilnici vse sobote od 15. 2. do 7. 3. od 15.00 do 17.00. 

V Breţicah pa bo 20. 3., 21. 3. in 22. 3., vsakič od 16.00 do 18.00 v Slomškovi sobi 
v ţupnišču, Cesta prvih borcev 34. 
 

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2019 

(4. del) 
V maju smo obhajali šmarnično poboţnost. Šmarnice so imele naslov »Moj 
mali besednjak od Ž do A«, ki jih je napisal Gregor Čušin. Te smo brali pri 
jutranji sveti maši, večerne šmarnice, prirejene za otroke so govorile o 
misijonarju Ignaciju Knobleharju in jih je napisala pisateljica Berta Golob.  

Od petka, 3. maja , do sobote, 11. maja smo obhajali birmansko devetdnevnico. 

Florijanovo nedeljo smo obhajali 5. maja in v naši ţupnijski cerkvi z veseljem 
pozdravili gasilska društva, ki delujejo na teritoriju naše ţupnije.  
Od 5. do 12. maja je potekal Teden molitve za duhovne poklice pod 

geslom »Od vidnega k nevidnemu«. 

V nedeljo, 12. maja, smo ob 10. uri imeli slovesnost svete birme. Birmovalec 

msgr. g. Marjan Jezernik, generalni vikar Celjske škofije, ţupnik in opat stolne 
ţupnije sv. Danijela v Celju je zakrament svete birme podelil 43 birmankam in 

birmancem. 

Dodatni verouk za prvoobhajance je bil 10., 17. in 24. maja ob 18. uri v 

ţupnijski cerkvi.  
V torek, 14. maja, je bil v Slomškovem domu ob 19. uri "Evropski večer z 
Lojzetom Peterletom - Razvoj podeţelja s pomočjo evropskih spodbud«; 

pogovor z evropskim poslancem Lojzetom Peterletom, podjetnikom Lajošem 
Špeljakom -TESI Bizeljsko in kmetovalcem Alešem Balonom. 

                  … se nadaljuje 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
JEZUSOVO 

DAROVANJE – 

SVEČNICA 

Simeon in Ana,  

preroka 

2. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Ivana Oštir (10. obl.), starše, 3 brate in sestro 
Marijo Hribar 

za † Cirnski Joţeta / za † Alenko Ţust / 
za † Debogovič Ivico (20. obl.) 

za † Florjanič Olgo in sorodnike 

PONEDELJEK 
Blaţ,  

škof, mučenec 

   3. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Godler Ivana, Alojzijo in Štefko Godler 
 

za † Marijo Ogorevc 

TOREK 

 
Ansgar (Oskar),  

škof 

 4. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri  

 

 

Ob 19.uri 

za † Vinka Ogorevc, vse † Ogorevčeve in Franca 

Ferenčak 

za † Marijo Poţar (obl.), Neţo (obl.) in Janka 
Cvelbar, Antona (obl.) in Anko Glogovšek, 
Marijo in Franca Kastelic, Tončko in Ljuba Šteger 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Agata, devica, mučenka 

5. 2. 

2020 

 

Ob 18. uri 

Jutranje sv. maše ni. 

za † Nemec Alojzijo in Josipa, Szabo Antonijo in 

Vladota, Habinc Alojza in Ano 

ČETRTEK 
Pavel Miki, duhovnik in 

drugi japonski mučenci;  
1. četrtek  

6. 2. 

2020 

Ob 8. uri  
 

 

9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Kostevc Marijo (obl.), Kostevčeve, 
Ogorevčeve in Franca Ferenčak; molitev pred 

Najsvetejšim za duhovniške in redovniške poklice 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Cerjak Karla (30. dan) / 

za † Hervol Marijo (7. dan) 

PETEK 
Nivard, redovnik  

1. petek 

7. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

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

v Domu upokojencev po namenu 

za † starše Derţič iz Dobove / 

za † Kocjan dr. Franca (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Hieronim Emiliani, red. ust. 

Prešernov dan 

8. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Kresonja Štefana (obl.); 
 

za † Pavlovič Diano (nam. cv.) 

NEDELJA 
5. med letom 

 

Apolonija (Polona),  

devica, mučenka 

9. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Rezko Preskar, starše, sorodnike 
in dobrotnike ter duše v vicah 

za † Tovornik Staneta, starše Slakonja, 3 brate 
Slakonja ter Trinkaus Rezi 

v zahvalo in priporočilo Materi Boţji  
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 2. 2. 2020 do 9. 2. 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, 8. 2., ob 9.00 Vera in luč 

Sobota, 8. 2., ob 19.00 predavanje upokojenega celjskega škofa  
msgr. dr. Stanislava Lipovška z naslovom 

»Blaţeni Anton Martin Slomšek in njegovo 
delo za ekumenizem«. 

Sobota, 8. 2., ob 20.00 seja zbora članov Društva 1824  

Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 
Nedelja, torek, sreda, četrtek verouk 
 

 

 

 

 

 

 


