
 
I. berilo: Sof 3,14-18a; Psalm: Iz 12,2-3.4.5-6; II. berilo: Flp 4,4-7; Evangelij: Lk 3,10-18 

 

3. ADVENTNA NEDELJA 
 

Veroučenci so prejeli misijonski adventni koledar. Vsak 

dan si vzemite nekaj minut časa in se skupaj zberite ob 
adventnem venčku. Priţgite svečko, z molitvijo povabite 
Jezusa. Preberite odlomek iz Svetega pisma ter zgodbo in 

misli iz koledarja. Ne pozabite na lačne otroke po svetu: 
tudi zanje molite in zbirajte darove v škatlico – hranilnik, 

ki naj bo na vidnem mestu, da bodo tudi drugi kaj dodali. Škatlico z darovi boste 
prinesli k jaslicam, k Jezusu za lačne otroke po svetu. 

Pripravimo se na odrešenje  

Tretja adventna nedelja je nedelja veselja. “Vriskaj, hči sionska, 
vzklikaj, Izrael! Veseli se in raduj se iz vsega srca, hči 
jeruzalemska!” Tako poziva prerok Sofonija, ki oznanja Boţjo 
bliţino in rešitev. Tudi sv. Pavel ne zaostaja za njim: “Veselite se 
v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se... Gospod je 

blizu.” Na prvi pogled se zdi, da je današnji evangelij prav 
nasproten temu vabilu k veselju. Janez Krstnik namreč poziva k pokori in 
spreobrnjenju. Toda nasprotje je le navidezno, saj pravo veselje je v resnici sad 

Boţjega usmiljenja, ko človek prizna svoj greh in se spokori.  
Mnoţice so Janeza spraševale: “Kaj naj storimo?” To vprašanje predpostavlja, da je 
nekdo na razpotju in ne ve, kako dalje. Kaţe tudi pripravljenost, da sprejme Boţja 
navodila. Krstnik predlaga bratstvo v pravičnosti in solidarnosti: “Kdor ima dve 
suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima ţiveţ, naj stori enako.” Ta 
pravičnost ni tista človeška, v kateri damo vsakemu, kar mu gre. Takšna pravičnost 
lahko celo posvečuje nepravičnost. Pravičnost, ki jo ima v mislih Janez, 
predpostavlja Boţje očetovstvo in torej bratstvo med ljudmi. Zato tisto, kar imam jaz 

in drugi nima, ni moje, ampak moram deliti. Tu je zavrnjena ekonomija zbiranja in 

prilaščanja. Treba je ţiveti ekonomijo daru, ne posedovanja.  
 

Tudi cestninarji so se prišli krstit. Cestninarji so za tuje okupatorje pobirali krivične 
davke. Pod vsemi vidiki so prestopali zakonik daru, saj so podpirali zatiralni sistem 

tujcev. Pa vendar so tudi oni pripravljeni na spreobrnjenje. Evangelij pokaţe, da so 
celo med prvimi. Jezus je bil prijatelje cestninarjev in grešnikov. Spomnimo se le 
Zaheja. Bil je pripravljen razdeliti svoje premoţenje med uboge. Spraševali so ga 
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tudi vojaki: “Kaj naj storimo?” Vojak sluţi oroţju, ki ubija in je izvrševalec moči 
smrti. Predstavlja višek tega, kar proizvaja človek iz strahu pred smrtjo, ko postane 
njen suţenj in sluţabnik. Da bi se izognili groţnji, proizvajamo in neskončno 
povečujemo groţnjo samo, ko jo hranimo z oroţjem in vojsko. Vojakom Janez 
odsvetuje trpinčenje in nasilje. Vojak, ki ne dela slabega, ki ne vrši preiskovanja ali 
izsiljevanja, kakšen vojak je to? Kaj ni podoben tistemu stotniku, ki namesto da bi 

narod trpinčil, ga ljubi in mu zida molilnico ter ima tako vero, da Jezus ni našel 
podobne v vsem Izraelu (Lk 7,9)? Tudi stotnik je razumel evangeljsko logiko, ki je 

logika daru in razdajanja.  

 

V nadaljevanju pove Janez ljudstvu, ki ţivi v pričakovanju Odrešenika, da pride za 
njim močnejši, ki bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Janez ţeli, naj hrepenenje po 
Odrešeniku raste in naj bodo ljudje pripravljeni na presenečenje. Krstnik ne dviga 
človeka k Bogu. On ga preprosto potopi v njegovo resničnost, v vodo omejenosti in 
umrljivosti, v njegovo ustvarjenost. Janez pripravlja človeka na dar, na pričakovanje 
“močnejšega” od sebe. Ta močnejši bo človeka potopil v Svetega Duha”, v ţivljenje 
Boga samega. To in nič drugega pomeni odrešenje za človeka: biti deleţen Boţjega 
ţivljenja, ognja njegove luči. Videli smo, kako je Janez pripravljal ljudi na ta velik 
dar. Mnoţico, cestninarje in vojake je pozival k dareţljivosti. Dareţljivost, 
velikodušnost, zastonjskost, to so drţe, ki nam odpirajo srce za sprejem Daru, za 
sprejem Boga, ki prihaja. Gospod je blizu. Veselimo se v Njem zmeraj! 

Gospod, Janez je bil tvoj glasnik – vabil nas je k odpiranju tebi, hkrati pa je ostajal 

ponižen. Hvala, da vabiš tudi mene, da živim tvoje darove že zdaj, ko sem šibak, in 
mi podarjaš milost, da ostajam ob tem ponižen. Naj živim bratstvo vsak dan. 

 

ZAHVALA IN OBVESTILA 

Ţupnijska Karitas Breţice je obeleţila prvo adventno nedeljo, 2. decembra 2018, 
in zaključek tedna Karitas z ţe 26. tradicionalnim dobrodelnim koncertom »Klic 
dobrote«. Dvorana Doma kulture je bila polna medgeneracijskega veselja in pesmi. 
Nastopajočim, povezovalkama programa Janji in Zali Rostohar, obiskovalcem kakor 
tudi sponzorjem se zahvaljujemo za sodelovanje. Z zbranimi prostovoljnimi 

prispevki bomo lahko marsikateremu otroku pričarali smeh na obraz ali kakšni 
druţini v stiski pomagali plačati kakšno poloţnico, ki je sami ne zmorejo. Bog 
povrni za vsak vaš dar tudi v prihodnje. 
 

Lepo vabimo k boţični devetdnevnici, ki se pričenja danes, 16. decembra, z večerno 
sveto mašo ob 18.00.  

 
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 17. decembra 2018, po večerni sveti 
maši (18.30) v Slomškovi sobi v ţupnišču. 
 



Spoved za Boţič pri kapucinih v Krškem poteka od nedelje, 16. decembra do 

ponedeljka, 24. decembra 2018, in sicer vsak delavnik od 7.00 do 8.00, ko je sveta 

maša in po maši do 11.00 ter od 16.00 do 19.00. 
 

Spovedovanje v Domu upokojencev Breţice bo v četrtek, 20. 12. 2018, ob 10.00. 
 

Luč miru iz Betlehema bodo naši skavti prinesli na 4. adventno nedeljo, 23. 

decembra 2018, in jo delili po vsaki sveti maši. S seboj lahko prinesete iz preteklih 

let posodo za svečo. Pri skavtih boste pa dobili svečni vloţek in plamen. Za sveče in 
vloţke bodo zbirali prostovoljne prispevke, vrednost sveče pa je ocenjena na 2 €.  
Del zbranega denarja bo namenjen povračilu stroškov, preostanek pa bo namenjen 

letošnjemu dobrodelnemu namenu. Zbrana sredstva iz vseslovenske akcije bodo 

enakomerno razdeljena med dva dela: 

1. Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za druţine Mirenski grad. Njihov slogan 

je "Skupaj gradimo dom". Z njim ţelijo pomagati otrokom oz. druţinam v stiski ter 
tako ponesti toplino in svetlobo plamena v njihova ţivljenja. 

2. Druţbeno koristnim projektom, ki jih bodo skavti izvedli v poletju 2019 in tako 

s svojim prostovoljnim delom pustili pečat aktivnega sodelovanja v druţbi. 
 

O LETOŠNJI AKCIJI Z GESLOM: Delimo plamen – zanetimo mir!  

Letošnje geslo povzema vzporednico med plamenom in mirom, ki je vzpostavljena v 

poslanici in jo izraţa v obliki vabila. Poslanica pa govori o tem, da je plamen »pri 

meni«. Odločil sem se, da ga sprejmem in sedaj imam priloţnost, da ga širim naprej. 
Ta priloţnost je hkrati tudi odgovornost, da pomagam bliţnjemu – ţe od samega 

začetka je bila akcija ustanovljena z namenom, da bi pomagali otrokom, ki 
potrebujejo pomoč. V nadaljevanju poslanice se poistovetim s svečo, ki je simbol 
luči in ugotavljam, da le-ta z gorenjem izginja. Sam pa se zavedam, da človek s 
svojim darovanjem in s pomočjo bliţnjemu ne bo nikoli izginil, če bo gorel iz 
ljubezni. Na koncu se zavem, da nisem edini, ki gori. Vem, da nas je več in da lahko 

skupaj zgradimo velik ogenj ljubezni, ki ga ne bo mogel pogasiti noben nemir. 

 

Mešani pevski zbor KUD Breţice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin 

Kriţanič, vabi v nedeljo, 23. decembra 2018, na predpraznični koncert, ki bo 

ob 18.45 v farni cerkvi sv. Lovrenca. 

 
Razstavo fotografij »Stara šola« iz arhiva Davorja Lipeja si lahko v Slomškovem 
domu, Krţičnikova 2, Breţice ogledate vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 
15. do 16. ure. 

 

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,50€. 
Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki, dvignite jih. Na voljo je tudi samo 

Mohorjev koledar. 

Vabimo k obnovitvi naročnine za Druţino, celoletna naročnina za 2019 je 104,00 € 
in Ognjišče, celoletna naročnina 33,50 €. 



6. obletnica 

 

NEDELJA 

3. adventna;  

 Adelajda (Adela), 

kraljica; 

Boţična devetdnevnica

16. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Godler Angelo (80 let), starše Godler in 
Bratanič 

za † Tomše Joţeta, Franca, sestro Mimico in 
starše Tomše, Zofič, Zorko 

za † Draga Savnik (obl.), Joţeta in Terezijo 
Savnik ter Agreţ Alojzijo 

PONEDELJEK 
Janez de Matha,  

red. ustanov. 
Boţična devetnevnica 

17. 12. 

2018 

Ob 8. uri  

 

 

Ob 18. uri 

na čast Sv. Trojici za spreobrnjenje grešnikov in 
vseh potrebnih 

 

za† mamo Joţefo Šerbec (obl.) 

TOREK 
Vunibald, opat 

Boţična devetnevnica 

 18. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

 

Ob 19.uri 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

za † Kovačič Martina, Ivanko in Kristino ter stare 
starše 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Urban V., papeţ 
Boţična devetnevnica 

19. 12. 

2018 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Čerin Silvestra (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Vincencij Romano, 

duhovnik 
Boţična devetnevnica 

20. 12. 

2018 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

 

Ob 18. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

 

za † Kolić Štefka (nam. cv.) 

PETEK 
Peter Kanizij, duhovnik, 

cerkveni učitelj 
Boţična devetnevnica 

21. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 
Ob 18. uri 

za † Pavlovič Martina (nam. cv.) 
v Domu upokojencev po namenu 

za † Volčanšek Vladimirja (nam. cv.) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Frančiška K. Cabrini, 

redovna ustanoviteljica 
Boţična devetnevnica 

22. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Kovač Zlatka in Sedmak Franja 

 

za † Tatjano Gašperin-Seršen (30. dan) 
za † Faniko in Rozi Derţič ter rodbino Derţič 

NEDELJA 

4. adventna;  

 Janez Kancij,  

duhovnik 

Boţična devetdnevnica

23. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

Ob 18. uri 

za farane / za † starše Vretič Ivana, Cecilijo, 
Veroniko, starše Omerzu Miciko in Joţeta 
Koprivnjak, Maksa in Ano Zorko 

za † Zoričič Josipa in Pečar Franca 

za † druţino Simčič, Miklavţin in sorodnike 

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 
 

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, 
Krţičnikova 2, Breţice. 
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v 
breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih 
ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice. 
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 

http://www.zupnija-brezice.si/


SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 16. 12. do 23. 12. 2018 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk  

Ponedeljek in petek ob 19.00 Neokatehumenat - kateheza 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 


