
 

1. berilo: Jon 3,1-5.10; Psalm: Ps 25; 2. berilo: 1 Kor 7.29-31;  

Evangelij: Mr 1,14-20 

 

NEDELJA SVETEGA PISMA 

 
V Sloveniji 24. januarja 2021 obhajamo Nedeljo Božje besede, 

tokrat ţe drugič na ravni vesoljne Cerkve. Letošnje praznovanje 
je vsaj iz dveh vidikov nekaj posebnega. Ta nedelja je namreč 
hkrati vrhunec leta Boţje besede, ki jo je Katoliška biblična 
federacija (CBF) razglasila ob 1600. obletnici smrti največjega 
prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima. Papeţ Frančišek je ob 
tem napisal apostolsko pismo Odprl jim je um (Aperuit Illis), s katerim je ţelel 
spodbuditi iskanje novih načinov, kako Sveto pismo čim bolj pribliţati 
vsakdanjemu ţivljenju sodobnega človeka. To nedeljo pa tokrat obhajamo v prav 

posebnih okoliščinah, ker se soočamo z izbruhom teţke epidemije. 
»Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, ni mogoče doumeti Svetega pisma, prav tako 
pa ostane brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove Cerkve v tem 

svetu nedoumljivo.« (Aperuit Illis 1) 

Geslo letošnje Nedelje Boţje besede pri nas, Tedaj so se jima odprle oči (Lk 

24,31a), je tudi tokrat vzeto iz odlomku o emavških učencih. Vsi smo tokrat pred 
izzivom, da tudi v teh izrednih razmerah s pomočjo Boţje besede prepoznavamo 
Vstalega, ki spremlja svojo Cerkev in jo ţeli voditi v ţivi in vsakdanji odnos z 

Njim in z Očetom v Svetem Duhu. V ta odnos lahko stopamo samo s tem, kar 

smo in kar resnično ţivimo, z našimi stiskami, vprašanji, ţeljami, omejitvami, 
krhkostmi … Vsakdo, ki odpira Sveto pismo, je najprej nagovorjen, da odpre oči 
za ţivljenje, ki ga ţivi. V njem bo gotovo zaslutil tudi Njega, ki ga ljubi in 
spremlja. In če mu bo ob branju Svetega pisma ţelel prisluhniti z ljubeznijo, se 
mu bo Vstali gotovo razodel. 

Zavod Biblično gibanje, ki koordinira obhajanje te nedelje, je v povezavi z 

različnimi skupinami in posamezniki v Cerkvi pripravil predloge za bogosluţno 
obhajanje te nedelje, ki se začne s slovesnim besednim bogosluţjem (vigilijo) 
Boţje besede na predvečer nedelje. Predloge tega bogosluţja, sodelovanja pri 
nedeljski ţupnijski maši, katehetske in pridigarske osnutke ter različne video 
pripomočke najdete na tej povezavi: https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/  

Maksimilijan Matjaž, 
predsednik Zavoda Biblično gibanje 

24. 1. 2021 
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3. NEDELJA MED LETOM 
 

Hodi za menoj 
Čas čakanja je minil, prišel je odločilni trenutek. Bog bo kmalu 
začel kraljevati. Janez Krstnik je pripadal času priprave in je 
svoje poslanstvo zaključeval. Jezus pripada sedanjemu času, ko 

se kraljevanje utrjuje. Dejansko je sedanjost tista, kjer se od ljudi zahteva 

sodelovanje: spre-obrnite se, obrnite se k Bogu. Tisti, ki posluša, lahko vstopi v 
to kraljestvo tako, da se obrne k Jezusu. Ker pa je vsakemu dana svoboda, se 

lahko tudi obrne proč od dobre vesti in jo ignorira. To je realnost, ki je blizu 

vsakemu izmed nas. Spreobrnjenje, vera in hoja za Jezusom so trije vidiki klica 

vsem, naj hodijo za njim , ki je dobra, vesela vest. 

Galilejsko jezero je prizorišče Jezusovega delovanja. To jezero, ki je v obliki 
harfe, je bilo vir preţivetja za ljudi okoli njega. Na njegovem obreţju Jezus kliče. 
Njegov pogled vključuje in določa izbiro ţivljenja, ki se razlikuje od 
vsakodnevnega ţivljenja ribičev, čolnov, mreţ in rib. Simon in Andrej sta brata. 
Bratska vez tu sluţi kot osnova za novo vez vere, ki njuno krvno dvigne nad 
sorodstveno. Bog kliče po imenu na podlagi te identitete. Ne gre za povabilo. To 

je klic: »Hodita za menoj.« Stvarjenjska Boţja beseda, ki pokliče svetlobo in 
druga bitja v bivanje, zdaj kliče človeka – Boţjo podobo, da postane deleţen 

novega ustvarjanja. Klic ne prihaja iz avtonomne ali osebne odločitve, ampak iz 
srečanja z Jezusom, ki kliče. To je dejanje milosti in ne človeške izbire. Jezus ne 

čaka na svobodno odločitev, ampak kliče z boţansko avtoriteto, kot je Bog v 
Stari zavezi klical preroke. Niso učenci tisti, ki izberejo svojega učitelja, kot je 
bil v tistih časih običaj z rabini, ampak je učitelj tisti, ki izbere svoje učence ne 

kot dediče nauka ali doktrine, temveč Boţjega ţivljenja. Klic pomeni zapustitev 
druţine, poklica in popolno spremembo ţivljenja za novo ţivljenje v Jezusu. 
Njegov klic učencem je »eshatološki klic«. 
Odgovor je takojšen in pretrga tudi najmočnejše vezi. Iti za Jezusom pomeni 

polno predanost Jezusovemu ţivljenju in njegovemu poslanstvu. Ko je šel malo 
naprej, je videl Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ter ju 

poklical. V primerjavi s klicem prvih dveh je dodan element –oče in delavci. Oče 
ima ime. Dejstvo, da je prikrajšan za sinova, mu daje edinstveno dostojanstvo. 
Ostaja sam z delavci, ki bodo zavzeli mesto sinov. Samota tistih, ki so ostali, ni 

nikoli nesmiselna samota. Z Jezusovim krstom in začetkom javnega delovanja je 
čas, ki ga človeštvo ne more zaobjeti, izpolnjen je in zahteva spremembo smeri. 
Čas za ribarjenje je drugje. Poklicani so tako moţje kot ţene. Njihove identitete 
ostanejo, spremeni pa se cilj njihovih dejanj. Mreţe se morajo nadgraditi, saj 
zahtevajo drugačno vrsto ribolova: mreţe bodo vrţene v bolečino in temno noč 
človeških src. Besede »Hodi za menoj«so kot ključ, ki odpira nova obzorja. 
Nihče se v to pustolovščino ne spušča sam. Med seboj postajamo bratje in sestre, 
vse bolj z deljenjem izkušenj, ko ne iščemo več zase, temveč da bi dali drugim. 



Jezus, človek med tolikimi drugimi, je Bog, ki se je pribliţal obalam ţivljenja 
ljudi in vstopil v njihova ţivljenja. Bog, ki vidi s človeškimi očmi. Bog, ki 
nagovarja z drugačno avtoriteto: »Hodi za menoj.«In ribiči so mu takoj sledili. 
Odšli so na druga obreţja in druge obale, gladine trdne zemlje in naselij, gladine 
svetišč in ulic. Odšli so zaradi klica, ki je bil s pogledom sposoben prepričati, da 
pustijo za seboj vse, ne samo svoje čolne, mreţe, ampak celo svoje starše, svojo 
osebno zgodovino, celo sam izvor njihovega bitja. Prijatelji, ki so se ponoči 
zaupali valovom Galilejskega jezera, zapustijo svojo varno cono in se prepustijo 

morju. Odhaja staro prijateljstvo, ne vedoč kam, a v srcu je toplina glasu in 

pogled, ki vabi: »Hodi z mano.« 
 

† ANA BRATANIČ  
V ponedeljek, 4. januarja 2021, smo se na našem breţiškem pokopališču 
poslavili od dobre mame, sestre, babice, prababice, botre, tete, sosede in 

prijateljice Ane Bratanič z Bizeljske ceste 101 v Breţicah.  

Njena ţivljenjska pot se je pričela 5. junija 1927 v Bukošku, odšla pa v večnost 
20. decembra 2020 v Splošni bolnišnici Breţice. Ves čas svojega ţivljenja je bila 
vestna gospodinja in s svojim ţe pokojnim moţem Francem, sta ustvarjala dom 
in druţino ter skrbela za svoje otroke, vnuke in pravnuke, ter jih s svojim 

ţivljenjskim zgledom vzgajala v dobrem. Pokojna Ana je bila globoko verna 
ţena, saj je kljub visoki starosti še kakšno leto nazaj redno prihajala v cerkev k 

sveti maši. Bog ji je naklonil 93 let in pol, to pa je čas, da si je pokojna Ana z 
dobrimi deli sluţila srečno večnost. Pokojna Ana se je vse ţivljenje zavedala 
krščanske veličine in bila zares praktična kristjanka. Zaupala je v Boga in 
Marijino priprošnjo in se večkrat udeleţila različnih romanj, posebej k Mariji 

Pomagaj na Brezje. Za pokojno Ano molimo, kakor nam naroča Sveto pismo, ki 
pravi: »Sveta in zveličavna je molitev za rajne«.  

Milan Kšela, župnik 

OBVESTILA 

»Vabimo vas, da se pridruţite spletnim Srečanjem ob Božji besedi, ki potekajo 

vsak četrtek ob 19.30. Razmišljanja ob nedeljskih odlomkih Boţje besede 
pripravlja Rok Ţlender CM, kaplan v ţupniji Dobova. Srečanjem se pridruţite 
preko povezave, ki jo dobite na email naslov. Za informacije pokličite: 031 799 
046 (Darja Ferenčak).« 

Spletni svetopisemski maraton 2021  

»Med vami bom hodil« je naslov letošnjega Svetopisemskega 

maratona, ki se bo odvijal od 23. do 29. januarja 2021. Zaradi 

epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki 

odvijali preko spleta.          https://www.svetopisemskimaraton.si/ 

Naša župnija sodeluje pri spletnem svetopisemskem maratonu v petek, 29. 

januarja 2021, od 17. do 18. ure.   

https://www.svetopisemskimaraton.si/


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 
3. MED LETOM 

 

Frančišek Saleški, škof, 
cerkveni učitelj 

24. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † staro mamo Gramc Joţefo, † Gramčeve, 
Baškovčeve in Bláţevičeve 

za † Ţnideršič Antona (obl.) / 
za † Vogleţ Branka (10. obl.)  
 

za † sestro Ivanko in druţino Vogleţ 

PONEDELJEK 
Spreobrnitev apostola Pavla

sklep tedna molitve za 

edinost kristjanov 

25. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Florjanič Olgo in sorodnike 

 

za † Neţko Koprivc 

TOREK 
Timotej in Tit, škofa 

 26. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za † druţini Lepšina in Šavrič 

 

za † dr. Franca Kocjana (obl.) 

SREDA 
Angela Merici, devica, 

ustanoviteljica uršulink 

27. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18. uri 

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

za † Tomše Marjana (30. dan) 

ČETRTEK 
Tomaţ Akvinski, duhovnik, 

cerkveni učitelj  

28. 1. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za † Franja (obl.) in Anico Ivančič ter sorodnike 
Ivančič-Priveršek 

za † Ţerjav Draga 

PETEK 
Konstancij, škof 

29. 1. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Zorko Anico (30. dan) 

za † Bah Ivanko (obl.), Ferdinanda, Inča in 
Zorana  

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Hijacinta Mariscotti, 

tretjerednica 

30. 1. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za † Joţefo Gramc (obl. rojstva) 
za † Darka Bukovinski 

NEDELJA 
4. MED LETOM, 

NEDELJA BOŽJE 
BESEDE 

Janez Bosko, duhovnik, 

ustanovitelj salezijancev 

31. 1. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Hrastovšek Terezijo 

za † očeta (obl.) in mamo Vogrinc ter za zdravje v 
druţini 
 

za † Krţan Vinka in Ano 
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