
 

1. berilo: 1 Mz 15,1-6; 21,1-3; Psalm: Ps 105; 2. berilo: Heb 11,8.11-12.17-19;  

Evangelij: Lk 2,22-40 

 

Milosti in božjega usmiljenja polno novo leto 2021 

             vam želi župnik Milan s sodelavci  
                in tudi vsi sobratje duhovniki,  

                          ki prihajajo v Brežice  
          in pomagajo pri pastorali naše župnije. 

 
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 
 

Luč sveti vsak dan – naj sveti tudi moja vera 
 

V 3. Mojzesovi knjigi je veliko zapisov o obredih in daritvah. Luka zdruţi dva 
predpisa. Predpis očiščenja matere je v 3 Mz 12,2-8 in naj bi potekalo štirideset 
dni po rojstvu. Do takrat se ţenska ni smela pribliţati svetim krajem, slovesnost 

pa je spremljala daritev male ţivali. 
 

Predpis o darovanju za prvorojenca je opisan v 2 Mz 13,11-16 in velja za 

»odkupnino«, v spomin na rešitev iz Egipta. Darovala naj bi se majhna ţival. V 

tem dogodku se zdi, da so starši tisti, ki darujejo svojega sina, kot zahteva običaj. 
Toda srečanje s Simeonom in Ano pokaţe, da je Bog tisti, ki podarja Sina za 
rešitev ljudi. 
 

Simeon in Ana sta osebi, polni simbolike. Njuna vloga je v tem, da prepoznata 

pričakovanega Mesija po razsvetljenju Svetega Duha. Oba sta ţivela v veri 
pričakovanja Mesija. Simeon je še posebej predstavljen kot nekdo, ki ga čakanje 
popolnoma posrka, toda po milosti Duha ţivi in pozdravi Mesija. Tako kot 
Marija in Joţef tudi on sledi postavi, toda tudi Duhu, ki ga vodi k otroku v 
templju.  

 

Smisel Simeonovega ţivljenja je bil v tem, da je pričakoval in bil tam v natančno 
določenem trenutku. Zdaj se umika, da bi tudi drugi videli luč in odrešitev, ki 
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prihaja za Izrael in pogane. Ana obogati dogodek ţe s svojo starostjo (simbolno 

je njena kronološka starost 84 enaka 7x12, dvanajstim izraelskim plemenom; ali 
pa 84 – 7 = 77, torej dvojni popolnosti), predvsem pa s svojim načinom ţivljenja 
(post in molitev). 

 

Njeno poboţno in očiščeno srce se pusti voditi Duhu. Poleg tega pripada 
najmanjšemu od plemen, Asarjevemu rodu. To je znamenje, da so majhni in 

krhki tisti, ki so bolj zmoţni prepoznati Jezusa, Odrešenika. Obe opisani 
osebnosti – ki sta videti kot izvirni par – sta simbol najboljšega v judovstvu, 
zvestega Jeruzalemu, ki čaka, se veseli in od zdaj naprej omogoča sij nove 
svetlobe. 

 

»Tvojo lastno dušo bo presunil meč.« Na splošno se te besede razlagajo kot 

prerokba Marijinega trpljenja in njene podobe kot Ţalostne Matere Boţje. Še bolj 
pa je Marija kot mati simbol Izraela. Simeon čuti prihajajoč razdor v njegovem 

ljudstvu, ki ga bo globoko raztrgala ţiva in ostra Jezusova beseda (Lk 12,51-53). 

Marija predstavlja pot zaupanja. V njem bo šla skozi čase bolečine in teme, bojev 
in bolečih molkov. Zgodba o trpečem Mesiji bo boleča za vse, tudi za Mater. 
 

Človek ne more slediti novi luči sveta, ne da bi bil izzvan, da bi tvegano izbiral, 
ne da bi se vedno znova rodil. Toda teh podob »meča, ki prebode« ne smemo 
gledati brez pomembnih dejanj teh dveh likov: Simeon vzame otroka v naročje in 
s tem pokaţe, da je vera srečanje in objem, ne pa ideja ali teorija. Ana prevzame 
vlogo razglašenja sijoče svetlobe v srcih vseh, ki so se ga »veselili«. 
 

Zanimivo je opomniti, da celotni prizor poudarja najbolj preproste in domače 
situacije: mlad par z otrokom v naročju; starca, ki se veseli in objame, in starke, 
ki moli in razglaša, ter tistih, ki poslušajo in so posredno vpleteni. Na koncu pa je 

dan tudi pogled na vas Nazaret, na rast otroka v modrosti v običajnem okolju. 
 

OBVESTILA 

 

V Katoliški cerkvi praznik svete družine 

obeleţujemo v spomin na druţinsko skupnost, ki so 
jo sestavljali Boţji Sin Jezus iz Nazareta, njegova 

mati Marija in krušni oče Joţef. Praznujemo ga prvo 
nedeljo po boţiču, nedeljo pa poimenujemo nedelja 

svete družine. Ţivljenje nazareške druţine je v 
Svetem pismu skopo opisano. Evangeliji poročajo le 

o Jezusovem rojstvu v Betlehemu, obisku modrih z Vzhoda, begu v Egipt in o 

Jezusovem najdenju v templju. Praznik svete druţine je tudi praznik vsake 
človeške druţine, ki nastane s poroko med moţem in ţeno. Glavni namen dneva 



je predstaviti vzajemnost, spoštovanje in ljubezen, ki so jih v medsebojnih 
odnosih ţiveli Jezus, Marija in Joţef. Druţinsko ţivljenje je kraj posvečevanja 
članov druţine, zato je sv. Janez Krizostom (347–407) kristjane spodbujal, naj iz 

svojih druţin ustvarijo druţinsko Cerkev. To lahko storijo tako, da osebni odnos 
z Jezusom postavijo v središče osebnega in druţinskega ţivljenja. 
 

Katoliška Cerkev 27. decembra obhaja god sv. Janeza apostola in evangelista. 

V zboru Jezusovih učencev je bil Janez najmlajši, v apostolsko sluţbo pa je bil 
poklican, ko je z bratom Jakobom in očetom Zebedejem popravljal ribiške 
mreţe. Skupaj z bratom je bil priča Gospodovega poveličanja na gori Tabor in 
obujenja Jairove hčerke. Ko so Jezusa prijeli, je edini od apostolov ostal v 

Jezusovi bliţini tudi pod kriţem na Kalvariji. Tam mu je umirajoči Gospod 
zaupal varstvo svoje matere Marije. Apostol Janez je bil doma v Betsajdi ob 

Genezareškem jezeru in preden je bil poklican za apostola, si je sluţil kruh kot 
ribič. Janez, ki je od vsega začetka spadal med Jezusove najljubše učence, je 
pozneje napisal četrti evangelij in knjigo Razodetja. Umrl je v visoki starosti 
okrog leta 100. Simbol evangelista Janeza je orel, saj so ga ţe od nekdaj 
primerjali s kraljevsko ptico. Orel je kralj višav in zmore najvišje poleteti. 
Lastnosti te ptice pripisujejo tudi evangelistu Janezu: orlovski let v višave in 
orlovske oči. S svojim evangelijem je poletel v nepopisne višave. Sv. Avguštin v 
razlagi Janezovega evangelija pravi: »Prestopil je vse vrhove zemlje, se povzpel 

nad vse prostore v ozračju, nad vse višave ozvezdij, presegel je vse zbore in 
legije angelov. Zakaj če bi vsega tega ne presegel, kar je ustvarjeno, bi ne prišel 
k tistemu, po katerem je vse to narejeno.« 

 

Praznik nedolžnih otrok, 28. december, je tudi Narodni dan molitve za 

nerojeno človeško življenje. Vabimo, da na ta dan še posebej molimo za vse 
nerojene otroke, splavljene in tiste, ki jim grozi splav, pa tudi prosimo za 

ozdravljenje ran. Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje so na 

pobudo laiških organizacij v Sloveniji, zbranih v Svetu katoliških laikov 
Slovenije (SKLS), določili slovenski škofje na 65. redni seji SŠK 26. marca 2012 

v Novem mestu. 

 

Na novoletni dan, 1. januarja, v Katoliški Cerkvi praznujemo praznik Marije, 

svete Božje Matere ter svetovni dan miru. Prvi dan leta, s katerim začenjamo 
novo koledarsko leto in pri bogosluţju prosimo za Boţji blagoslov, je posebej 
posvečen Mariji oz. njenemu Boţjemu materinstvu. Lik in zgled Marijine 

osebnosti za verujoče pomenita izziv za oseben razmislek o njenem pomenu. 
Marija je priprošnjica, ki lahko izprosi močnejšo ljubezen do Jezusa. 
 

Ulično fotografsko razstavo “Davor A. Lipej in Alenka Černelič Krošelj: Brežice 
– pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino« si lahko ogledate na zelenici pred 

farno cerkvijo. 

https://katoliska-cerkev.si/spomin-nedolznih-betlehemskih-otrok


9. obletnica 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO 

MOLITEV, OB NEDELJAH PA LAHKO OD 8.30 DO 9.30 PRIDETE K SVETI SPOVEDI IN 

PREJMETE SVETO OBHAJILO. 

 

Svete maše darujem po sprejetih namenih zasebno. Najeti mašni nameni, ki so predvideni za meseca 

december in januar, bodo opravljeni po datumih, kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.  
 

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKE NA DALJAVO. 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 
 

Molitev za duhovno posvojitev 

nerojenih otrok 
 

Gospod Jezus, 

na priprošnjo tvoje Matere Marije, 
ki te je z ljubeznijo nosila in rodila, 

in svetega Jožefa, moža žive vere 
in zaupanja v Božjo previdnost, 
ki je skrbel zate, te prosim za 

nerojeno dete, ki sem ga duhovno 

posvojil, ker mu grozi smrtna 

nevarnost. 

 

Prosim te, 

daj njegovim staršem moči, 
poguma in ljubezni, da bodo 

svojemu otroku podarili življenje, 
ki si mu ga ti namenil. 

 

Amen. 

 

 

 

NEDELJA 

SVETA DRUŽINA, 
Janez, apostol 

  27. 12. 

2020 

PONEDELJEK 
Nedolţni otroci,  

mučenci 

  28. 12. 

2020 

TOREK 
Tomaţ Becket, škof, 

mučenec  

29. 12. 

2020 

SREDA 
Feliks I., papeţ 

30. 12. 

2020 

ČETRTEK 
Silvester (Silvo), papeţ 

 31. 12. 

2020 

PETEK 
Marija, Sveta Mati Božja; 

novo leto – dan miru; 

prvi petek 

 1. 1. 

2020 

SOBOTA 
Bazilij Veliki, škof, 

cerkveni učitelj; 1. sobota 

2. 1. 

2020 

NEDELJA 

2. po božiču; 
Presveto  

Jezusovo ime 

  3. 1. 

2020 
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