
 

1. berilo: Sir 24,1-4.8-12; Psalm: Ps 147; 2. berilo: Ef 1,3-6.15-18;  

Evangelij: Jn 1,1-18 

 

BOŢIČNO-NOVOLETNO VOŠČILO  
GOSPODA MATJAŢA ROTERJA,  

APOSTOLSKA NUNCIATURA V KANADI 

 

Ob letošnjem Božiču, ter vstopu v novo leto 2021 tebi, ter vsem župljanom 
voščim obilo zaupanja in zdravja. Letošnje leto je zelo drugačno …  

Obenem pa praznujemo 30 let našega plebiscita.  
»Ne toliko, kot bolečine me boli surovost slovenskega naroda« (Anton Vovk).  

Blagoslovljen Božič in vse dobro v letu 2021!  
Matjaž 

 
 

 

 

Vsem faranom in prebivalcem mesta Brežice, vasi Bukošek, Brezina, 
Cundrovec, Gornji Lenart, Šentlenart, Trnje in Zakot  

župnik Milan Kšela želi blagoslovljeno 2021. 
 

2. NEDELJA PO BOŢIČU 
 

Iz poslušanja ţivimo 
 

Začetek Janezovega evangelija je povezan z začetkom 

prve Mojzesove knjige (Jn 1,1-3in 1 Mz 1,1-3). Božja 
beseda je bila med Judi, v njihovem življenju 
vsakodnevno navzoča. V Svetem pismu Stare zaveze je 
to aktivna, ustvarjalna in dinamična beseda. »Z 
Gospodovo besedo so bila narejena nebesa.« (Ps 33,6) 

»Svoj izrek pošilja na zemljo; hitro teče njegova beseda.« (Ps 147,15) »Ali ni 
moja beseda kakor ogenj, govori Gospod, in kot kladivo, ki razbija skalo?« (Jer 
23,29) 

Pisec Knjige modrosti imenuje Boga kot tistega, ki je vse »naredil s svojo 
besedo« (Mdr 9,1). Božja beseda je izenačena z njegovo modrostjo. »Gospod je z 

3. 1. 2021 



modrostjo postavil zemljo.« (Prg 3,19) Knjiga modrosti opisuje »modrost« kot 
Božjo, večno in ustvarjalno moč. Tako sta »beseda«in»modrost« eno in isto. »Ko 
je bilo namreč vse zavito v molčečo tišino in je noč prišla na pol svoje poti, je 
tvoja vsemogočna beseda iz nebes, s kraljevskega prestola, kakor srepogled 
bojevnik poletela v sredo pogubi izročene dežele.« (Mdr 18,14-16) 

Janez opisuje Jezusa kot Božjo, ustvarjalno, življenjsko in svetlobno besedo, ki je 

prišla na zemljo kot človek. »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega 
edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel 
večno življenje.« (Jn 3,16). Jezus je modrost in Božja moč, ki je ustvarila svet in 
ga vzdržuje, prevzel je človeško podobo, da bi nas kot pravi človek Bog odrešil. 
Postal je pravi človek, toda hkrati je ostal pravi Bog. »Kar je bil, je ostal, in kar 
ni bil, je postal.« (iz zgodnje cerkvene antifone za jutranjo molitev). Jezus 
Kristus je resnično Božji Sin, ki je, ne da bi prenehal biti Bog in Gospod, postal 
človek in naš brat.  
Kristjani ne smemo nikoli pozabiti na čudež učlovečenja. Božji Sin je prevzel 
človeško naravo, da bi v tem dosegel našo odrešitev. Sin Božji je delal s 
človeškimi rokami, razmišljal je s človeškim umom, deloval je s človeško voljo 
in s človeškim srcem, ki je ljubilo. Rojen iz Device Marije nam je bil resnično 
enak v vsem razen v grehu (Heb 4,15). 

Božjo slavo lahko vidimo le po Jezusu Kristusu. Postal je sopotnik človeštva. V 

njem in po njem smo deležni njegove Božanske narave (2 Pt 1,4). Že od začetka 
sveta je namen našega življenja ta, da bi bili popolnoma združeni z njim. Ko smo 
po krstu prerojeni po Svetem Duhu in zaživimo novo življenje v Jezusu Kristusu, 
Jezusov Bog Oče postane tudi naš Oče in mi postanemo njegovi sinovi in hčere. 
Poklicani smo, da v vseh razsežnostih našega življenja zaživimo to Božje 
sinovstvo/hčerinstvo. Zahvaljujmo se Bogu Očetu za to čudovito dostojanstvo, ki 
smo ga deležni, in prosimo Svetega Duha, da bi mogli vedno in povsod živeti in 
delovati v tem Duhu ter biti priče našega Očeta in našega Brata. 

 
Nebeški Oče, hvala ti za Besedo, iz katere vsi izhajamo.  

Hvala, da si ti po Besedi naša Luč. Hvala ti, da nam daješ možnost, da te lahko poslušamo. 
Tako osvežujemo zavedanje o našem sinovstvu/hčerinstvu in  

živimo to čudovito milost sredi tega sveta. 
 

ŢUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2020  
ROJSTVA IN KRSTI Vseh rojstev v porodnišnici Splošne bolnišnice Brežice je bilo 

473, iz teritorija naše župnije je bilo rojenih 41 otrok, od tega 16 dečkov in 25 deklic. 

Vseh krstov smo imeli 10, iz cerkveno urejenih zakonov so 4  krščenci, iz civilnega 

zakona 3 in izvenzakonske skupnosti 3. Vzrok za zelo malo število krščenih v letu 
2020 je covid-19. Leto prej smo imeli 36 krstov. 

POROK je bilo 8, leto prej 5. 

POGREBI Vseh cerkvenih pogrebov je bilo 51, 26 moških  in 25 žensk. Previdenih 
(pred smrtjo so prejeli zakramente) je bilo 8. Vzroki smrti: odpoved srca 18, rak 14, 



starost 10, kap 3, covid-19 2, po eden pa sladkorna bolezen, huda demenca, 

možganska krvavitev in samomor. Najstarejša oseba je bila stara 107 let, najmlajša 
pa 52. Žarnih pogrebov 46 je bilo, s krsto pa 5. Leto prej je bilo skupaj 60 pogrebov. 

VEROUK obiskuje 184 veroučencev. Večino časa verouk poteka na daljavo. Leto 

prej 169. 

VERSKI TISK  Družino je naročalo preko župnijskega urada 8 naročnikov, dodatno 
po pošti na dom 42. Ognjišče preko župnijskega urada 34, dodatno po pošti na dom 
20. Mohorjeve knjige že nekaj let naročajo 4 naročniki, samo koledar 6. Posamezni 

imajo naročena tudi Misijonska obzorja, Mavrico, Prijatelja bolnikov. 
SVETE MAŠE V naši župniji imamo ob nedeljah in praznikih 3 svete maše, s tem da 
je sobotna večerna maša že nedeljska. Med tednom pa sta vsak dan razen srede tudi 

2 maši, zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 18.00, v letnem času pa ob 19.00. Tako je bilo v 

času normalnih razmer, sedaj pa po navodilih Slovenske škofovske konference 
duhovniki v Mariborski metropoliji, kamor spada tudi Celjska škofija, mašujemo 
brez navzočnosti vernikov. 
V Splošni bolnišnici Brežice v kapeli Lurške Matere Božje je bila maša vsak torek 
ob 19. uri (obisk v povprečju 1 pacient in 7-8 vernikov od zunaj), in sicer do 8. 

marca 2020.  

V Domu upokojencev Brežice pa je bila maša vsak petek ob 16. uri, prav tako do 8. 

marca 2020, ko je bila razglašena pandemija. Pri sveti maši je bilo od 45 do 52 

oskrbovancev. Po razglasitvi pandemije smo imeli za oskrbovance doma ob koncu 

maja šmarnice in prav tako 3 x sveto mašo na dvorišču pred domom. Sveto mašo je 
vedno daroval g. Rok Žlender, CM, letošnji novomašnik lazarist in kaplan v Dobovi. 
Pred Božičnimi prazniki je g. Rok Žlender obiskal okrog 30 oskrbovancev in jim 
podelil zakramente sv. spoved, sv. obhajilo in sv. bolniško maziljenje. 
Sveto popotnico je v Splošni bolnišnici Brežice v letu 2020 prejelo 17 pacientov iz 

naše in različnih okoliških župnij. Za prvi petek smo obiskovali 3-5 bolnikov po 

hišah oz. stanovanjih.  
SVETO OBHAJILO Zaradi pamndemije smo v letu 2020 razdelili samo okrog 

10.000 svetih obhajil. Pri delitvi obhajila pomagata izredna delilca svetega obhajila 

Žnideršič Lenart in Ivan Zofič, ki imata za to pooblastilo in imenovanje od škofa.  
Prvoobhajancev je bilo 16. Leto prej 29. 

ŽUPNIJSKA OZNANILA so redno objavljena na župnijski spletni strani župnije, v 
tiskani obliki pa izhajajo v 50 izvodih. 

 

OBVESTILA 

 

Praznik Gospodovega razglašenja (epifanije) ali praznik sv. treh kraljev 

v Katoliški Cerkvi praznujemo 6. januarja. Večer pred praznikom je 
po izročilu tretji sveti večer (prvi je pred božičem, drugi pa na 

silvestrovo pred novim letom), zato je na Slovenskem v navadi 

kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše, na 
vhodna vrata pa se napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta: 20 + 
G + M + B + 21. 



9. obletnica 

 

 

ŽUPNIJSKA 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 mesec 

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

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO. 

 

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŽUPNIKA IN ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV. 

 
 

 

Vsemogočni Bog,  
 

praznujemo dan, ki je zaznamovan 

s tremi velikimi deli:  

Modri se po dolgem iskanju 

poklonijo Jezusu,  

ki ga pri krstu v Jordanu razodeneš 
kot svojega Sina,  

Jezus napravi v Kani prvi čudež. 
Hvala ti, o Bog za vse te 

skrivnosti.  

Prosimo te, naj nas današnji 
praznik utrdi v veri in poveže v 

ljubezni.  

 

Po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen. 

 

 
 

NEDELJA 

2. po boţiču; 
Presveto  

Jezusovo ime 

3. 1. 

2021 

PONEDELJEK 
Elizabeta Seton,  

redovnica 

4. 1. 

2021 

TOREK 
Janez Nepomuk  

Neumann, škof  

5. 1. 

2021 

SREDA 
GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE,  
Sveti trije kralji,  

Gašper, Miha, Boltežar 

6. 1. 

2021 

ČETRTEK 
Rajmund Penjafortski, 

duhovnik 

7. 1. 

2021 

PETEK 
Severin Noriški,  

opat 

8. 1. 

2021 

SOBOTA 
Hadrijan, opat 

9. 1. 

2021 

NEDELJA 

Jezusov krst;  

Gregor Niški, škof, 
cerkveni učitelj 

10. 1. 

2021 
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