
 

1. berilo: 5 Mz 18,15-20; Psalm: Ps 95; 2. berilo: 1 Kor 7,32-35; Evangelij: Mr 1,21-28 

 

4. NEDELJA MED LETOM 
 

Odnos, ki ţivi 
 

Jezus je na začetku svojega delovanja poklical štiri osebe in z 
njimi ustvaril skupnost (Mr 1,16-20). Ljudje so takoj opazili, da 

o Boţjem kraljestvu uči na drugačen način. Ni jih toliko 
presenetila vsebina kot način, s katerim je govoril, ko je opisoval Boţje 
kraljestvo. Ljudstvo, ki je vse to opazovalo, je govorilo: Uči z oblastjo, ni 

podoben pismoukom. Ti učijo tako, da citirajo. Jezus pa je učil iz lastne izkušnje 
z Bogom in ţivljenjem. 
Njegova oblast – avtoriteta je prihajala iz njegove notranjosti. Njegova beseda je 

koreninila v njegovem srcu in iz opazovanja ţivljenja. 
V Markovem evangeliju je izganjanje nečistega duha prvi opisani čudeţ. Moč zla 
je prevzela ljudi in jih odtujila drug od drugega. Ljudje so bili zlomljeni pod teţo 
delovanja nečistih duhov. Tudi danes je strah pred hudičem velik in še raste. 
Dovolj je ţe, da si ogledamo film, ki prikazuje izganjanje hudiča. 
V Jezusovih časih je bil način pojasnjevanja in reševanja zla v ţivljenju podoben 
razlagam, ki so jih podajale ţe starodavne tradicije in kultura. V tistih časih, kot 
beremo v Svetem pismu, je beseda hudič ali satan pogosto kazala na moč zla, ki 
je ljudi speljal s prave poti. Tudi Jezusa je skušal hudič, saj ga je ţelel voditi po 
drugačni poti, kot mu je kazal Oče v Svetem Duhu (Lk 4,1-13). 

Ob drugih priloţnostih je ista beseda kazala na osebo, ki je vodila drugo po 
napačni poti. Tako je bil Peter, ki je ţelel preusmeriti Jezusovo pot, satan za 

Jezusa: «Poberi se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Boţje, ampak na 
to, kar je človeško.« (Mr 8,33) 
V Jezusovem času se je zelo veliko govorilo o hudiču in njegovem izganjanju. 
Prisotnega je bilo veliko strahu pred njim in nekateri so opisano situacijo 

izkoristili. 

Jezus je odprl pot v novo ţivljenje. Do takrat nečisti ljudje niso smeli moliti ali 
dobiti Boţjega blagoslova. Najprej so se morali očistiti. V zvezi s tem pa je bilo 
v uporabi veliko zakonov in ritualov, ki so oteţevali očiščenje, predvsem za 
nečiste ljudi iz obrobja druţbe. 
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Zdaj smo očiščeni po veri v Jezusa Kristusa, lahko smo del Boţjega kraljestva. 
To je zastonjski dar. Ni potrebno narediti kakšnih posebnih in zapletenih opravil 
očiščevanja. Zato je bila vesela vest o Boţjem kraljestvu, ki jo je razglašal Jezus, 
olajšanje, tako za ljudi tistega časa kot tudi za nas danes, ter razlog za veliko 

veselje in spokojnost. Jezus nam zagotavlja, da nam vera in zaupanje vanj ne 

samo pomaga v boju z zlom, ki nas odtujuje od nas samih in od Boga, temveč da 
ga lahko z njim tudi premagamo. 

 
Hvala ti, ljubi Jezus, da prepoznaš hudega duha tam, kjer ga najmanj pričakujem,  

in kjer mirno spodkopava korenine življenja v polnosti.  
Hvala, da iz naših src in odnosov izženeš vse demone  

in vse šume, ki želijo ustaviti odnos s teboj.  
Hvala za možnost, da resnično poslušam in govorim iz tebe in s teboj. 

 

OBVESTILA 

 

V torek, 2. februarja, na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, bo pri 

vseh svetih mašah blagoslov sveč in slovo od jaslic.  
S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu 
posvečeno ţivljenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega ţivljenja v 
redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se z zaobljubami k 

določenemu načinu ţivljenja dajo celostno na razpolago Bogu in zato lahko tudi 
bolj svobodno in neovirano sluţijo bliţnjim.  
V Sloveniji deluje 12 moških in 15 ţenskih redovnih skupnosti ter 7 svetnih 
ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega ţivljenja. 
 

V sredo, 3. februarja, je god sv. Blaţa, škofa in mučenca, ko v cerkvi delimo 
takoimenovani »blaţev ţegen«. To je priprošnja sv. Blaţu za odvrnitev bolezni grla 
in drugega zla.  

 

»Vabimo vas, da se pridruţite spletnim Srečanjem ob Boţji 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 e-mail naslov. Za informacije pokličite: 031 799 
046 (Darja Ferenčak).« 

 
VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020                      (3. del) 
V nedeljo, 16. februarja 2020, smo obiskali škofa Smeja v Domu za starejše občane 
v Lenartu v Slovenskih goricah in mu čestitali za 98. rojstni dan. Nazaj grede smo se 
isto popoldne ustavili tudi pri gospodu Francu Dermolu, ţupniku v Framu, ki je bil 
kaplan v Breţicah od leta 1975 do 1981.  
V ponedeljek, 17. februarja, je v Slomškovem domu po večerni maši imela srečanje 
biblična skupina.  



V sredo, 19. februarja, smo ob 14. uri bili na pogrebni maši v Ljutomeru. Poslavljali 
smo se od maestra na orglah, duhovnika in rojaka Marjana Potočnika, ki je kot 

nedeljski kaplan prihajal v Breţice maševat v letu 1974/75.  
V četrtek 20. februarja smo se udeleţili predstave »Vera levega razbojnika« 
Gregorja Čušina (gledališki igralec) v Kulturnem domu Dobova.  
V petek, 21. februarja je bil sestanek ţupnijske Karitas.  

V soboto, 22. februarja je Jelka Ţnideršič imela pevske vaje z otroškim zborom v 

Slomškovi sobi v ţupnišču.  
V nedeljo, 23. februarja so bile pevske vaje za MePZ ţupnije Breţice, ki ga vodi 

Jelka Ţnideršič.  

V sredo, 26. februarja, smo obhajali mašo pepelnične srede.  

V četrtek, 27. februarja, smo bili na srečanju lurških romarjev v ţupniji Vinica. 

Ogledali smo si rojstno hišo pesnika Otona Ţupančiča, zunanjost Viniškega gradu 
pri reki Kolpi, ţupnijsko cerkev v Vinici in romarsko cerkev na bliţnjem hribu 
Ţeţelj. V popoldanskem času smo bili deleţni izredno dobrega in okusnega kosila na 
kmečkem turizmu Damelj ob Kolpi. Gostitelj  je bil viniški ţupnik, gospod Anton 

Gnidovec. Nekaj deset let prej pa je bil ţupnik v Cerkljah ob Krki.  
V soboto, 29. februarja, je bil prestopni dan – okuţbe so ţe v Italiji. 
Od prve postne nedelje, 1. marca 2020, do četrtka, 5. marca 2020, smo bili na 
duhovnih vajah na Tinjah na Koroškem (Avstrija). Udeleţenci smo bili: Roman 
Travar – dekan, Janez Zupanc – duhovni pomočnik v Šmarju pri Jelšah in Milan 
Kšela – ţupnik v Breţicah. Vseh udeleţencev na duhovnih vajah nas je bilo 52. 
Duhovne vaje je vodil pater Marko Ivan Rupnik, jezuit. Hočeš, nočeš, smo te 
duhovne vaje ţe doţivljali pod vtisom bliţajočih okuţb iz Italije. Iz Tinja na 
Koroškem smo se vračali v četrtek, 5. marca dopoldne in bili na skupnem kosilu v 
ţupnišču v Šmarju pri Jelšah.    
7. marca sem imel zaključno predavanje tečaja priprave na zakon v Brestanici. 
Udeleţencev je bilo 14.  
V sredo, 11. marca, je zadnjič potekal »verouk v ţivo« v preteklem veroučnem letu 
v veroučni učilnici v Slomškovem domu.  
 

… iz časa prvega vala epidemije covid-19, 15. 3. – 4. 5. 2020 
V začetku februarja 2020 smo iz dnevnih poročil izvedeli, da na Kitajskem razsaja 
neki smrtonosni virus. Nekako nismo verjeli, da bi iz daljne Kitajske prišel tudi do 
nas, a se je prav to zgodilo. S 15. marcem je bila po prvih okuţbah v Sloveniji 
razglašena epidemija. Sprejeti so bili ukrepi in javno ţivljenje se je ustavilo. V 
nedeljo, 8. marca, smo še izpeljali postni govor v sklopu dekanijskega sodelovanja. 

V Breţicah je imel postni govor g. Mitja Markovič, ţupnik na Vidmu ob Savi. Na 
Vidmu in na Zdolah pa ga je zamenjal domači ţupnik Milan Kšela. V ţupniji smo 
morali odpovedati sledeče pastoralne aktivnosti: tečaj priprave na zakon, krste, 
poroke, prireditev Glasbene šole Breţice za materinski dan, srečanja Vera in luč, 
volitve za nov mandat ŢPS … Pogrebne svečanosti pa so se izvajale pod zaščitnimi 
ukrepi NIJZ-ja samo z udeleţbo oţjih druţinskih članov pokojnega/pokojne.  

… 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 
4. MED LETOM, 

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 

PONEDELJEK 
Brigita Irska,  

opatinja 

1. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Štefana in Ivana Zver in očeta Ivana Godler 
 

za † Zorko Karla (nam. cv.) 

TOREK 
Jezusovo darovanje- 

svečnica; 

Simeon in Ana, preroka 

 2. 2. 
2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 18.00  

za † starše, stare starše Dimič-Cerjak, brate, sestre 

ter vse sorodnike 

za † g. Vidic Franca, SDB (bil ţupnik na Zabukovju) 
za † Florjanič Olgo in sorodnike 

SREDA 
Blaţ,  

škof, mučenec 

3. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18. uri 

za † Urek Antona (nam. cv.) 

 

za † Pešec Marijo-Marico (30. dan) 

ČETRTEK 
Ansgar (Oskar), škof; 

1. četrtek  

4. 2. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za duhovniške in redovniške poklice;  
sledi molitev pred Najsvetejšim 

za † Pavlek Štefanijo 

PETEK 
Agata, devica, mučenka; 

1. petek 

5. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † starše Derţič iz Dobove; 
sledi pobožnost 1. petka 

za † teto Marijo in sina Joţeta  

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Pavel Miki, duhovnik in 

drugi japonski mučenci; 
1. sobota 

6. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Godler Ivana;  

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Ţerjav Ivana, sorodnike ter pozabljene verne 
duše v vicah 

NEDELJA 
5. MED LETOM 

 

Nivard,  

redovnik 

7. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Vinka in Pepija (obl.), vse † Ogorevčeve, 
Kostevčeve in Količeve 

za † Szabo Antonijo in Vlada, Nemec Alojzijo in 

Josipa / 

za † Kresonja Štefana (15. obl.)  
za † Bratanič Ano-Anico (nam. cv.) 
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