
 
1. berilo: Sir 15,15-20; Psalm:119; 2. berilo:1 Kor 2,6-10; Evangelij: Mt 5,17-37 

 

6. NEDELJA MED LETOM 
 

Lahko izberem ljubezen 

 
Zakaj ljudje na »Boţjo postavo« pogosto gledamo bolj negativno 
kot pozitivno? Jezusov odnos do Boţje postave izraţa psalmist: 

»Kako ljubim tvojo postavo, ves dan je ona moje premišljevanje.« 
(Ps 119,97).  

 

Za Izraelsko ljudstvo je postava lahko pomenila deset zapovedi ali 

pet Mojzesovih knjig, imenovana Tora, ki pojasnjujejo Boţje 
zapovedi in odloke za Boţje ljudstvo. »Postava« se je nanašala 

tudi na celotno učenje ali način ţivljenja, ki ga je Bog zapovedal svojemu 
ljudstvu. Judje v Jezusovem času so uporabljali ta izraz za ustno ali na zapisano 
postavo. Ni treba posebej poudarjati, da so pisci postave dodali veliko več stvari, 
kot jih je nameraval Bog. Zato je Jezus pogosto obsojal svetopisemsko postavo, 

ker je obremenjevala ljudi. Tega pa Bog ni nameraval.  

 

Jezus je jasno povedal, da je treba izpolniti bistvo Boţjega postave − njegovih 
zapovedi in načina ţivljenja. Boţja postava je resnična in pravična, ker izvira iz 
njegove ljubezni, dobrote in svetosti. Za nas so to zapovedi milosti, ljubezni in 

svobode. Zato nam Bog zapoveduje, da ga ljubimo nad vsem drugim in mu 

sledimo po poti njegovega Sina, Gospoda Jezusa, ki nas je naučil darujoče se 
ljubezni drug do drugega in nas za to tudi usposobil po Svetem Duhu.  

Bog nam daje milost, pomoč in moč, da ljubimo, kot ljubi on, da odpuščamo, kot 
odpušča on, da razmišljamo in sodimo kot razmišlja in sodi on, in da sodelujemo 
z njegovo milostjo, ljubeznijo in dobroto. Gospod ljubi pravičnost in sovraţi 
hudobijo, toda ne grešnega človeka. Kot njegovi pričevalci moramo ljubiti 
njegove zapovedi in sovraţiti vsako obliko greha in napačnega ravnanja, ne pa 
človeka, ki tako ravna. Če hočemo ţiveti pravično, kakor Bog ţeli za nas, 
moramo vedeti in razumeti namen Boţjih zapovedi za nas in se v svojem srcu 
odločiti, da bomo poslušni Gospodu. Ali ţelimo razumeti namen njegove postave 
in rasti v modrosti njegovih poti? 

 

16. 2. 2020 



Jezus je svojim učencem obljubil, da jim bo dal dar Svetega Duha, ki v naše srce 
piše Boţjo postavo ljubezni in resnice. Sveti Duh nas uči Boţje resnice in nam 
daje modrost in razumevanje Boţjih poti. Sveti Duh nam pomaga v naših 
slabostih, nas krepi v skušnjavah in nas iz dneva v dan spreminja in upodablja po 

Jezusu Kristusu. Ali res zaupamo v Boţjo ljubezen in dovolimo, da Sveti Duh v 
nas izpolni ţejo po svetosti in pravičnosti na vseh področjih našega ţivljenja? 
Prosimo Svetega Duha, da napolni naše srce z gorečo ţeljo po njem, da bomo iz 

dneva v dan rasli v modrosti in spoznanju Boţje ljubezni, resnice in dobrote. 
 

OBVESTILA 

 

Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 17. februarja 2020, po večerni sveti 
maši v Slomškovi sobi v ţupnišču. 
 

Ţupnija Dobova vabi na predstavo gledališkega igralca Gregorja Čušina, ki bo v 

četrtek, 20. 2. 2020, ob 18.30 v Kulturnem domu v Dobovi.  
 
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. 
 

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. 
 

Bog povrni vsem, ki ste na slovenski kulturni praznik (Prešernov dan) v soboto, 8. 
februarja, bili pri večerni sveti maši, ki jo je imel škof dr. Stanislav Lipovšek, 

kakor tudi na njegovem predavanju z naslovom »Slomšek in njegovo delo za 

ekumenizem« v Slomškovem domu. Hvala Društvu 1824 za pogostitev, ki je bila 

pripravljena tudi v sklopu Občnega zbora društva.  
 

V sredo, 12. februarja, je ţupan Občine Breţice g. Ivan Molan, priredil 

ponovoletno srečanje za duhovnike, ki delujemo po ţupnijah na področju breţiške 
občine. Tradicionalno druţenje je priloţnost za izmenjavo mnenj in pogovorov o 
preteklem sodelovanju ter predlogov in načrtov za prihpdnost. Srečanje je potekalo v 
Slomškovem domu, kjer smo se zbrali v veroučni učilnici. Zaradi ţupanove 
odsotnosti so nas nagovorile ga. Lavra Krejačič, tajnica Občine, podţupanja ga. Mila 
Levec in direktorica Občinske uprave ga. Gordana Radanovič. Predsednik 
gradbenega odbora za obnovo Slomškovega doma g. Joţe Kelhar je v kratkih 
besedah orisal veliko opravljeno delo v letih od 2004 do 2019, ga. Zinka Ţnideršič 
pa je predstavila delo Ţupnijske Karitas. Potem smo si vse prostore v stavbi 

Slomškovega doma ogledali, začenši od podstrešja navzdol. Srečanje smo zaključili 
z zelo okusnim kosilom v Gostilni Racman.  



VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2019 

(6. del) 

 
V soboto, 20. julija, smo si v Poletnem gledališču Studenec pri Domţalah 
ogledali »Lepo je biti muzikant II. del«, avtorja Andreasa Brandstätterja, priredba 
in reţija Alojz Straţar, glasbeni producent Slavko Avsenik, ml. 

21. julija smo obhajali Krištofovo nedeljo, ko smo blagoslovili avtomobile in 

druga prevozna sredstva in se Sv. Krištofu zahvalili in priporočili za srečno 
voţnjo.  
Lovrenčevo ţegnanje smo obhajali v nedeljo, 11. avgusta. Ob 10. uri je bila 

slovesna zlata maša domačega ţupnika g. Milana Kšele, zlatomašni pridigar 
g. Marko Magdič, ţupnik ţupnije Marije Vnebovzete na Gradu v Prekmurju na 
Goričkem in soupravitelj ţupnije Sv. Jurija Rogašovci, mašno slavje je vodil g. 
Franc Rataj, CM, vizitator lazaristov. Po sveti maši je bilo za vse vabljene in 
prisotne prijetno druţenje v šotoru med Slomškovim domom in cerkvijo. Na 

zlatomašno slavje in pogostitev je prišlo več kot 400 vernikov od blizu in daleč. 
Za organizacijo tega slavja so poskrbeli naši farani, posebej člani ŢPS, cerkveni 
ključarji, člani Društva 1824, Ţupnijska Karitas, cerkveni pevci in mnogi drugi. 
Od 15. avgusta zvečer do 21. septembra zvečer so bile vse svete maše v cerkvi 
sv. Roka, ker smo v farni cerkvi obnavljali oltarno fresko (iz leta 1966) Staneta 

Kregarja, duhovnika in slikarja. 

Rokovo ţegnanje v čast sv. Roku smo pričeli s sveto mašo na praznik 
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, ob 19. uri, ko smo blagoslovili zdravilne 

roţe in obnovili posvetitev slovenskega naroda Boţji materi Mariji. 
Na Rokovo, 16. avgusta, so maševali g. Roman Travar, dekan Videmske 
dekanije in ţpk Artiče-Sromlje, mag. g. Vladimir Bizjak, dosedanji špiritual v 
ljubljanskem bogoslovju, g. Joţe Pacek, ţpk Čateţ ob Savi, slovesno sv. mašo je 

daroval mag. g. Janez Ţakelj, ţpk Cerklje ob Krki. Po maši je bilo druţenje ob 
»telerflajšu« in rokodelskem Rokovem sejmu. Večerno sv. mašo pa je imel g. 
Vlado Leskovar, ţpk Bizeljsko in Kapele. Ves čas je bila tudi priloţnost za sv. 
spoved. 

Rokovo nedeljo smo obhajali, 18. avgusta. Ob 8.00 in 10.00 je maševal in 
pridigal msgr. dr. Ivan Štuhec, rektor vikariata A. M. Slomška v Mariboru. 
V času od 18. do 25. avgusta je v naši ţupniji potekal Oratorij. Vodili so ga 

animatorji pod vodstvom Patricije Kelhar in Tadeje Keţman. Bilo je rekordno 

število udeleţencev (135 otrok in 35 animatorjev). 
V nedeljo, 8. septembra, smo se udeleţili obhajanja 90-letnice razglasitve za 

baziliko svetišča Lurške Marije v Brestanici in 50. srečanja bolnikov, invalidov 
in ostarelih. Slovesnost je vodil škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. 
8. septembra smo obhajali katehetsko nedeljo, s katero smo pričeli veroučno 
leto 2019/2020. 

 

… se nadaljuje 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
6. med letom 

 

Julijana Koprska, 

mučenka 

16. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Ivana, vse † Ţerjavove, vse 
sorodnike in pozabljene duše v vicah 

za † Kovačič Franca in Rezko (obl.) / 
za † Rasinec Gordano (7. dan) 

za † Pintarič Marijo, Milko in Vlada Šekoranja 

PONEDELJEK 
Sedem ustanoviteljev  

reda servitov 

  17. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za duše v vicah 

 

za † Neţo Zorko 

TOREK 
Frančišek Regis Clet, 
duhovnik, mučenec 

18. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za † stare starše Dimič, starše, brate, sestre in 
sorodnike Dimič-Cerjak ter duše v vicah 

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Konrad iz Piacenze, 

spokornik 

19. 2. 

2020 

 

Ob 18. uri 

Jutranje sv. maše ni. 
za † Ivanko in Ferda Sakeljšek (obl.), starše 
Berstovšek in brata Petra ter Mihaela Lipar in 
sorodnike 

ČETRTEK 
Sadot in  

perzijski mučenci  

20. 2. 

2020 

Ob 8. uri  
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Pavlino in Antona Zakonjšek  
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Jeršič Ivana (7. dan) / 
za † Molan Stano (8. dan) 

PETEK 
Peter Damiani, škof, 

cerkveni učitelj 

21. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

za † duhovnike Klasinc Franca, Jeler Karla in 

Podjavoršek Joţeta 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Rudar Alojzijo  
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Sedeţ apostola Petra 

22. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Glinšek Štefanijo 
 

za † Kovačič Franca 

NEDELJA 
7. med letom 

 

Polikarp,  

škof, mučenec 

23. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Bizjak Štefanijo (30. dan) 
za † Kralj Pavlo (obl.) in druţino Grubič 

 

za † Polovič Matildo (nam. cv.) 
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 16. 2. 2020 do 23. 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 zvečer neokatehumenat - evharistija 
Nedelja, torek, sreda, četrtek verouk 
 

 

 

 

 

 

 


