
 

1. berilo: Iz 55,1-11; Psalm: Iz 12,2-6; 2. berilo: 1 Jn 5,1-9;  

Evangelij: Mr 1,7-11 

 

1. nedelja med letom - JEZUSOV KRST 
 

Ljubljen Boţji otrok sem 
Obredi očiščevanja v vodi so bili precej pogosti in tudi običajna 
dnevna praksa med Judi v tistem času (Mr 7,1-4). V grškem prevodu 
Stare zaveze beseda baptize pomeni potopitev, katere posledica je 

trajna sprememba. 

Janez je zelo dobro vedel, kdo je Mesija in da je Jezus nad njim, pa 

vendar je bil poklican, naj pripravi njegov prihod (Mr 1,7-8). Zelo dobro je 

vedel, da Jezus ne potrebuje krsta v odpuščanje grehov, saj je bil brez njih. Zato 
se je tudi branil, da bi ga krstil (Lk 3,3). Pa vendar Jezus hoče sprejeti krst, kot da 
je eden izmed grešnikov. 
Tako se je v celoti predal načrtu odrešenja vsega človeštva. Iz ljubezni je sprejel 

nase naše grehe, da bi nas osvobodil in nam dal svoje sinovsko ţivljenje s svojim 
Očetom. Jezusov krst je sprejetje in začetek njegove odrešenjske sluţbe, ki jo 
opisuje Izaija v 53. poglavju, in napoved njegovega odrešitvenega »krsta« na 
kriţu.  
Krst v Duhu kaţe na eshatološki krst, ki so ga napovedovali ţe preroki in je 
povezan z ognjem sodbe in kropljenja (Ez 36,25). Jezus prejme krst, ki postane 

vir in zakrament vseh kristjanov. Krščanska skupnost je namreč ustanovljena kot 
dar Svetega Duha. 

Odprta nebesa ni videl samo Jezus, temveč tudi Janez, saj ni šlo za osebno 
razodetje, ki bi bilo dano samo njemu. Nebesa so se dobesedno razprla, kot bi se 

predrlo nebo (Iz 63,19b). Tako po času ločitve med Bogom in človeštvom 
nastopi popolnoma novo obdobje odnosa med njima. 

Ko je Jezus stopil iz reke, je takoj zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Svetega 

Duha, ki se je spuščal nadenj. Evangelist Marko na ta način pokaţe, da je Jezus 
Boţji Sin in da v njem prebiva Sveti Duh. Od tega trenutka dalje je Sveti Duh 

tukaj. Odprl je neposredno pot, ki zdruţuje človeka z Bogom. 
Z Jezusovim prihodom se vzpostavi odnos med Bogom in človeštvom. Gre za 
neposreden odnos med Očetom in Sinom.  
Evangelist Marko zapiše Očetove besede, ki so prišle iz nebes: “Ti si moj 

ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.” Na ta način namenoma spomni na 
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odlomke Stare zaveze in s tem poudari pomen številnih vidikov, ki jih ima Boţja 
beseda. Med drugim spomni na Iz 42,1 “Glejte, moj sluţabnik, ki ga podpiram, 
moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Poloţil sem nanj svojega duha, narodom 
bo delil pravico. 

”To, da ga glas iz nebes imenuje kot “izbranega” in “ljubljenega”, še bolj 
podkrepi enkraten odnos med Očetom in Sinom, ki je tako poseben, da zasenči 
vse prejšnje človeške odnose z Bogom.  

Te Očetove besede razodevajo njegovo popolno naklonjenost Sinu, v katerem 
najde veselje. V njih lahko vidimo Očetovo veselje tudi nad nami, ki smo po 
krstu oblekli Kristusa in postali v njem njegovi sinovi/hčere. Povabljeni smo, da 
vstopimo v to Očetovo veselje v njegovem edinorojenem Sinu in vseh njegovih 
posinovljencih in »pohčerjenkah«, ga ţivimo in prinašamo drugim. 

 

Hvala za krst, dobri Bog. Hvala, da sem lahko postala Božja hči, postal Božji sin.  
Hvala, da sem tvoj ljubljeni otrok! In hvala, da je ta najin odnos živ in  

me tako pošiljaš, da živim in delujem po navdihu tega odnosa. 
 

+ Anica Zorko 

Na silvestrski dan 2020, smo se na našem breţiškem pokopališču, poslovili od 
dobre mame, sestre, tete, sosede, prijateljice in zveste molilke v naši ţupnijski 
cerkvi Ane Zorko, oz. Anice, kakor smo jo po domače klicali.  
Njena ţivljenjska zgodba se je začela 26. 12. 1932 v Bukošku pri Breţicah in 
zaključila 29. decembra 2020 na Čateţu ob Savi, pri sestrah Chorpus Christi, kjer 
je bila v oskrbi zadnje tedne svojega ţivljenja. Njena hči Olga Zorko se je pred 

nekaj leti odločila za redovno ţivljenje in se priključila redovnicam Chorpus 
Christi s sedeţem na Čateţu ob Savi. Hči Danica pa je ţe dolga leta tudi v 
človekoljubni sluţbi, saj deluje kot medicinska sestra v Domu za starejše na 
Impoljci.  Obe hčerki sta za mamo vsaka po svoji strokovnosti ljubeče skrbeli do 
zadnjega.  Pokojna Anica je na Štefanovo 2020 dopolnila 88 let.  To pa je čas, ki 
ga ji je Vsemogočni Bog, ki je Gospodar našega ţivljenja, naklonil, da si je z 

molitvijo in dobrimi deli sluţila srečno večnost. Bila je res do zadnjega zvesta 
molilka v naši ţupnijski cerkvi. Videvali smo jo vsak dan najmanj pol ure pred 

sveto mašo, ko je vodila molitev Roţnega venca, po maši pa se je z mnogimi 
molitvami močno zahvaljevala Bogu za najsvetejšo daritev. Bila je voditeljica 
molitve za različne namene: za papeţa, za duhovne poklice, za druţine, za 
zakonce … Vsak torek, dokler je lahko, je skupaj s skupino vernikov po sveti 

maši še dodatno molila za mnoge potrebe Cerkve in po namenu za mir na svetu. 

2. 10. 2020, se je naša ţupnija posvetila Presvetemu Srcu Jezusovemu in Srcu 
Marijinemu. Tudi ona se je v tej posvetitvi izročila v Jezusovo in Marijino 
varstvo. Odslej pa bo njen sedeţ v cerkvi ostal nezaseden in zelo jo bomo 

pogrešali. Kljub vsemu upamo, da bo »Bog poskrbel« in se bo našla oseba, ki bo 
pokojno Anico nadomestila. Upamo pa, da je Bog njeno neumrljivo dušo ţe 



nagradil z večnim ţivljenjem in da bo sedaj iz Boţjega naročja molila za nas in 
naše farane ţupnije Svetega Lovrenca.                                 Milan Kšela, župnik 

 

OBVESTILA 

 

Vabljeni smo, da okrepimo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, 

rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.  
Svete maše z udeleţbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:  
V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogosluţnimi sodelavci), kolikor 

zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena druţina ali člani skupnega gospodinjstva) na 

30 m2. V naši cerkvi je lahko tako največ »15« vernikov. Osebe iz istega 

gospodinjstva se štejejo kot »ena oseba«. Udeleţba pri svetih mašah je dovoljena 
samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okuţbe dihal, ne kašljajo in 

nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso 

okuţeni. Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrţevati medosebno fizično 
razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkuţiti roke. Verniki se 
pred sveto mašo in po njej ne smejo druţiti ali zadrţevati v okolici cerkve. Med 
sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko 

oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pozdrav miru se opusti. Za nedeljsko 

sveto mašo se šteje sobotna večerna ob 18h in tri nedeljske ob 8h in 10h in 18h; 

razdelite se tako, da bo lahko sveto mašo obiskalo čim več ţupljanov.  
Bodimo solidarni in omogočimo, da lahko sveto mašo obišče vsak, kdor si ţeli.  

 

Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu, 
kakor je sv. Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z 
zvoncem in s palico v obliki črke T. Njegov god praznujemo 17. januarja. 
 

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020 

(1. del) 
V soboto, 4. januarja, je bila trikraljevska akcija. 4 skupine kolednikov so obiskale kar 

166 naslovov, največ v vseh letih doslej. Za misijone so zbrali 2.665,00 €. 
V tednu od 18. do 25. januarja smo obhajali Teden molitve za edinost kristjanov 2020 

pod geslom »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.« (Apd 28,2) 

V nedeljo, 26. januarja, smo obhajali nedeljo Svetega pisma, pod geslom »Pogovarjala 

sta se« (Lk 24,14a). 

V ponedeljek, 27. januarja, smo od 14. do 18. ure v zimski kapeli Svetega Kriţa v 

Slomškovem domu, Krţičnikova 2 izvedli svetopisemski mini maraton pod geslom 

Živite kot otroci luči. Mini svetopisemski maraton smo izvedli tudi z veroučenci pri 
rednih urah verouka.  

Na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, 2. februarja, smo pri vseh svetih mašah 
blagoslovili sveče in se pri večerni sveti maši poslovili od jaslic.  
V ponedeljek, 3. februarja, na god sv. Blaţa, škofa in mučenca smo delili takoimenovani 
»blaţev ţegen«. To je priprošnja sv. Blaţu za odvrnitev bolezni grla in drugega zla.   

                … se nadaljuje 



9. obletnica 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO 

MOLITEV. 

 

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO. 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 

Jezusov krst;  

 

Gregor Niški, škof, 
cerkveni učitelj 

10. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Veroniko, Ivana in Cecilijo Vretič, starše 
Omerzu, Miciko in Joţeta Koprivnjak, Maksa 
Zorko in Marijo Pečar 
za † Omerzu Ivanko 

 

za † Krošl Robija (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Pavlin Oglejski II., škof 

11. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Kelhar Franca in Amalijo 

 

za † Bratanič Ano (7. dan) 

TOREK 
Tatjana (Tanja),  

mučenka 

 12. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za † Slavka Ogorevc, starše, brate in sestre 

 

za † Krţan Ano (nam. cv.) 
SREDA 

Hilarij (Radovan), škof, 
cerkevni učitelj 

13. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18. uri 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za † Terezijo Marinč, Ivanko in Jerneja Krof 
ČETRTEK 
Odon (Oton),  

prior v Jurkloštru  

14. 1. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za † druţino Novak iz Zakota 
 

za † Karla Kovačič 

PETEK 
Absalom,  

koprski škof 

15. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Černoš Joţeta (10. obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Honorat, škof 

16. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Habinc Ano 

 

za † Marijo Kukolja 

NEDELJA 
2. NEDELJA MED 

LETOM 

nedelja verskega tiska 

Anton (Zvonko), 

puščavnik, opat 

17. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † sestre Rezko, Neţko in Anico, starše in 
sorodnike ter duše v vicah 

za † Denţič Antona (obl.) / 
za † Zvonimirja Škofljanec 

za † Marto Glas 
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