
 

1. berilo: 1 Mz 9,8-15; Psalm: Ps 25; 2. berilo: 1 Pt 3,18-22;  

Evangelij: Mr 1,12-15 

 

1. POSTNA NEDELJA  
 

V puščavi me vodi Kristus, moj odrešenik  

 
Po krstu Sveti Duh napolni Jezusa in ga odvede v puščavo, kjer 
se štirideset dni pripravlja na svoje poslanstvo (Mr 1,12). Marko 

piše, da ga je v puščavi satan skušal. Pri Mateju (4,1-11) so zelo 

natančno opisane skušnjave kruha, slave in moči. Vse to troje je doţivelo 
ljudstvo po odhodu iz Egipta (5 Mz 8,3;6,13.16). 

Skušnjava je vse, kar človeka preusmeri od poti do Boga. Pismo Hebrejcem 

pravi, da je bil Jezus preizkušan v vsem kot mi, vendar ni padel v greh (Heb 

4,15). On ostaja zvest. Upre se skušnjavam in nadaljuje pot kot Sin človekov, ki 
je prišel, da bi stregel (Mt 20,28). 
Ko je Herod Janeza Krstnika spravil v ječo, je Jezus odšel v Galilejo, kjer je 
oznanjal evangelij. Kar se je zgodilo z Janezom, ga ni presenetilo. Prej 

nasprotno. Izkušnja Svetega Duha ob krstu mu je odprla oči. Aretacija Janeza je 

bila zanj znamenje, da se je Boţje kraljestvo pribliţalo. Ta aretacija je bila 

povezana s politiko. Kot je takrat politično dejanje vplivalo na to, da je Jezus 
začel razglašati evangelij, tako nas lahko tudi danes politična dejanja spodbudijo 
k širjenju evangelija. 
Oznanjanje evangelija vsebuje naslednje: dopolnitev časa, prihod Boţjega 
kraljestva, spremembo ţivljenja in vero. 

Boţje kraljestvo je ţe tukaj. Konec je čakanja. Za farizeje je bil njegov prihod 
odvisen od njihovega truda. Kraljestvo bi lahko prišlo šele takrat, ko bi odigrali 
svojo vlogo, to je upoštevali celotno Postavo in glede na njene predpise očistili 
celotno drţavo. Jezus pa pravi nasprotno: Kraljestvo je ţe tukaj, med nami (Lk 
17,21). Kar so upali, je ţe bilo prisotno med njimi, ampak tega niso vedeli niti 
videli. Jezus je vse to videl zato, ker je na stvarnost gledal z drugačnimi očmi, na 
način, kot mu je dajal Oče po Svetem Duhu. Prav to skrito prisotnost Boţjega 
kraljestva razglasi med najbolj revnimi ljudmi. To »seme« kraljestva pa je pod 
deţjem njegove besede prejelo toplino njegove ljubezni, da je lahko vzklilo in 

začelo rasti. 
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Sprememba ţivljenja, ki jo nekateri prevajajo tudi s spreobrnjenjem, kesanjem ali 
pokoro, pomeni spremembo načina razmišljanja. Da bi lahko dojeli prisotnost 
Boţjega kraljestva, je potrebno začeti ţiveti in delovati drugače. Poklicani smo 
spremeniti način ţivljenja in najti novo obliko. Opustiti je treba učenje farizejev 

in omogočiti, da izkušnja Boţje navzočnosti prodre v nas in s tem omogoči nov 
pogled in tudi novo branje in razumevanje vsega, kar se dogaja. 

Vera v evangelij. Sporočila evangelija (vesele novice) nikakor ni bilo lahko 
sprejeti. Ni namreč lahko spremeniti način razmišljanja, ki človeka spremlja ţe 
vse od otroštva. To je mogoče samo z vero. Ko pride k nam nekdo z 

nepričakovano novico, ki jo je teţko sprejeti, jo sprejmemo le, če jo prinaša 
človek, ki je po naši presoji vreden zaupanja. In Jezus je vreden našega 
popolnega zaupanja. 

 
Hvala ti, dobri Bog, da mi daješ možnost posta, ko mi kažeš, 
da sta potrebna tako dež kot sonce, tako globoke doline kot 

širne planjave, tako puščava kot mavrica.  
Hvala, da mi post kažeš kot nekaj, kar je mnogo več kot uničevanje plevela v 

mojem življenju – tako bi lahko uničil tudi pšenico.  
Moj post usmerjaš v krepitev budnosti in iskanje dobrega. 

 

OBVESTILA 

 
V Katoliški Cerkvi smo na pepelnično sredo vstopili v postni čas, ki 

bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno sveto mašo 
velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje. Duhovniki in 

ostali bogosluţni sodelavci v postnem času nosijo bogosluţna oblačila 
v vijolični barvi. 
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Kriţevega pota.  
 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola - tokratna postna spodbuda letos nosi 

podnaslov »Moja poteza« se bo začela na pepelnično sredo, 17. februarja, in 

zaključila na veliko soboto, 3. aprila 2021.  

Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, pri delu v sluţbi in v 
druţbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Ţelimo si zdravja in zdravih 

odnosov v druţinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogroţali drugih. 
 

V Katoliški cerkvi 22. februarja obhajamo praznik Sedeţa apostola Petra. 

Apostoli so sestavljali poseben zbor, ki ga Sveto pismo pogosto imenuje 

»dvanajsteri«. Kristus je temu zboru kot celoti izročil vodstvo svoje Cerkve, 
oznanjevanje in širjenje boţjega kraljestva, nalogo posvečevati ljudi. Med 
apostoli je dal posebno nalogo enemu Petru. Te njegove sluţbe se Cerkev 
spominja s praznikom, ki nosi ime Sedeţ apostola Petra. 



Organiziramo 3 SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE 

BIRME (2020–2021). Srečanja za birmanke in birmance, starše in botre bodo 
potekala na daljavo (zoom), in sicer bo prvo srečanje »Birma – zakrament 

ljubezni« v sredo, 24. 2. 2021, od 19.00 do 20.30. Ostali dve pa v sredo, 10. 3. 

2021, (Kdo je dober birmanski boter?) in v sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh).  

Srečanja pripravlja ga. Polona Vesel Mušič.  

Prosimo starše in birmance ter botre, da se resno vključijo v to pripravo in v 
kolikor še niste čim prej izberite botre in jih povabite na to duhovno pripravo. 

Natančnejše informacije dobite pri katehetu Gorazdu. 
V soboto, 6. marca, bo dodatno srečanje, ki ga bo imel msgr. Slavko Rebec, 

generalni vikar Koprske škofije. Natančnejše informacije sledijo. 
 

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020      (5. del) 
27. maja, smo ob 9.15 imeli šmarnice na dvorišču pred Domom upokojencev 
Breţice. Oskrbovanci doma so to poboţnost spremljali z balkonov in oken svojih 

sob. Pri šmarnicah smo sodelovali: Judita in Florijan Volčanšek s petjem in 

igranjem na kitaro, Mateja Kolić in Alenka Černelič Krošelj s petjem Marijinih 
litanij in ţupnik s kratkim šmarničnim nagovorom. Upravnica DSO, gospa 
Valentina Vuk nas je skupaj s svojimi sodelavci doma lepo sprejela, oskrbovanci 

doma pa so te oblike šmarnične poboţnosti z veseljem spremljali.  
Načrtovano slovesnost prvega svetega obhajila, ki bi naj bila zadnjo nedeljo v 

mesecu maju, smo po dogovoru s starši prestavili na nedeljo, 28. junija 2020. 
Slovesnost je vodil g. Franc Rataj, vizitator lazaristov iz Ljubljane. 

Prvoobhajancev je bilo 16, najmanj v zadnjih petdesetih letih.  

Antonovo nedeljo smo obhajali 14. junija 2020. Dopoldanski sveti maši (ob 
8:00 in 10:00) s pridigo je imel pater Krizostom Komar, frančiškan iz Novega 
mesta.  

18. junija 2020, je po večerni sveti maši bil sestanek Ţupnijske Karitas Breţice 
v Slomškovem domu.  
Dan obletnice duhovništva za Škofijo Celje  in letno srečanje DIES, je bilo 

24. junija pri Svetem kriţu nad Belimi Vodami. Tega srečanja se nisem mogel 
udeleţiti, ker smo imeli priprave na prvo sveto obhajilo in 25. junija, na drţavni 
praznik sem imel slovesnost svete birme po pooblastilu voditelja Škofije Celje, 
Roka Metličarja ob 10. uri v Kapelah. Zakrament svete birme je prejelo 13. 

birmancev. Ob 19. uri smo imeli slovesno sveto mašo v cerkvi sv. Roka za 

domovino ob drţavnem prazniku samostojnosti in enotnosti. Slovesnost je 

vodil zlatomašnik, g. Joţe Pacek, ţupnik na Čateţu ob Savi. Po slovesni sv. maši 
je Društvo 1824 pripravilo praznovanje drţavnega praznika ob lipi.  

G. dekan Roman Travar, lazarist iz Dobove, pa je 25. junija v naši ţupnijski 
cerkvi ob 11. uri podelil zakrament svetega krsta vnukinji našega ţupana, 

gospoda Ivana Molana. Vnukinja je Mia Hostar.   
(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 
1. POSTNA 

 

Peter Damiani, škof, 
cerkveni učitelj 

21. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Kostevc Marijo (obl.), vse † Kostevčeve in 
Ogorevčeve 

za † starše, brate in sestro Bertole 

 

za † Trefalt Joţeta (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Sedeţ apostola Petra 

22. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † p. Motore Romana, OFM cap 

 

za † Grujičič Lazota (obl.) 

TOREK 
Polikarp,  

škof, mučenec 

 23. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za † Neţko Koprivc 

 

za † Ano Germovšek (nam. cv.) 

SREDA 
Matija, apostol 

24. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18. uri 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Valburga, opatinja  

  25. 2. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za duše v vicah 

 

za † Krţan Ano (nam. cv.) 

PETEK 
Aleksander (Branko),  

škof 

26. 2. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za dar vere in za srečno zadnjo uro 

za † Nikolaja Zlobko (30. dan) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Gabrijel ŢMB, redovnik 

27. 2. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za posvečujočo milost in Marijino varstvo 

za † Albino, Ljubico in vse † Zlatičeve 

NEDELJA 
2. POSTNA 

 

Roman,  

opat 

 

28. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

za † Veble Cirila (obl.), Ano in Joţeta Veble, 
Ţerjav Ano in Franca ter Vozelj Majdo 

 

za † Štrbulc Franca (obl.) / 
za † Urek Antona (nam. cv.) 
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