23. 12. 2018
I. berilo: Mih 5,1-4; Psalm: 80; II. berilo: Heb 10,5-10; Evangelij: Lk 1,39-45

Mir svete boţične noči, blagoslova in sreče v boţičnih praznikih,
milosti in boţjega usmiljenja polno novo leto 2019,
vam ţeli ţupnik Milan s sodelavci
in tudi vsi sobratje duhovniki, ki prihajajo v Breţice
in pomagajo pri pastorali naše ţupnije.
V upanju na boljše čase ponosno praznujmo tudi drţavni praznik,
dan samostojnosti in enotnosti, 26. december.

4. ADVENTNA NEDELJA
Marija obišče teto Elizabeto
Evangelij 4. adventne nedelje govori o Marijinem obisku pri
Elizabeti. Gre za srečanje dveh ţena. Vsaka od njiju nosi v sebi
skrivnost, ki jo teţko razodene ljudem, najintimnejšo in
najglobljo skrivnost, ki jo more izkusiti ţena na fizični ravni:
pričakovanje otroka. Elizabeti je teţko, ker skrivnosti ne more
razodeti zaradi starosti, novosti in nenavadnosti. Marija pa ne more nikomur razloţiti
angelovih besed. Če je Elizabeta več mesecev prikrivala svojo nosečnost in tako
doţivljala neko samoto, je bila Marijina samota še večja. Morda je to eden od
razlogov, da se je k Elizabeti odpravila v naglici. Potrebovala je nekoga, ki jo bo
razumel. Odšla je z upanjem, da bo dobila pomoč, ne samo, da bo pomagala
sorodnici. Dobro je videti, da sta Marija in Elizabeta sorodnici, kakor sta sorodnika
otroka v njunih telesih. Človek in Bog, pričakovanje in pričakovani, sta iz istega
mesa!
“Marija je stopila v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Hebrejski pozdrav je
shalóm, mir! Marija ţeli, obljublja in prinaša tej hiši mir, ki je znamenje
Gospodovega obiska. Marija po svoji veri v Besedo v sebi
nosi blagor tistega daru, ki je Bog sam. Marija je prva, ki
pozdravi. Njena pozornost rodi nekaj nenavadnega: “Ko je
Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v
njenem telesu. V Marijini navzočnosti se zgane Elizabetina
notranjost. Elizabeta čuti, da jo nekdo razume prav do dna in
to, kar je bilo prej zanjo razlog strahu, postane radost.
Razveseli se in razume tudi to, česar Marija ni rekla:

“Blagoslovljena ti med ţenami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!” Elizabetina
velika radost se izrazi v dvojnem blagoslovu. Najprej blagoslavlja Marijo, ki je kot
Judita v Stari zavezi premagala sovraţnika. Marija je s svojo pokorščino Besedi
uničila in premagala starega sovraţnika, ki je zastrupljal človeštvo. Potem Elizabeta
blagoslavlja sad Marijinega telesa, ki je izvor vsakršnega blagoslova. Marija je
skrinja zaveze. V sebi nosi sad Evinega potomstva, ki bo kači zdrobil glavo.
“Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?” Vzklik blagoslova za
prejeti dar spremlja čudenje: Kako je mogoče, da sem deleţna takšne milosti?
Gospodov obisk pokaţe našo nevrednost. Namesto napuha prebudi poniţnost.
Resnica Boga, Najvišjega, osvetli našo nizkost. Toda to spoznanje nas ne potre,
nasprotno, naredi nas sprejemljive za dar. Zasveti se dejstvo, da je dar nezasluţen.
To, kar zasluţimo, ni dar! Bog ne more biti drugačen kot zastonjski, ker je ljubezen.
Vstopnici do spoznanja Boţje ljubezni sta poniţnost in veselje. Elizabeta še pove,
kako se je ob Marijinem pozdravu zganilo njeno dete. Ni dovolj, da pride do
Gospodovega obiska. Tisti, ki je obiskan, ga mora prepoznati. Gospod nas namreč
vedno obiskuje. V svoji nori ljubezni nam vedno prihaja naproti, četudi se tega ne
zavedamo in ga zato ne ljubimo! On nas obiskuje v notranjosti našega bitja, na kraju,
ki si ga je rezerviral zase. Zato je nujno, da se zavedamo, kaj se tam dogaja.
Elizabeta na koncu Marijo blagruje, ker je verovala v Gospodovo besedo. Neka
Vzhodna hvalnica pravi, da je Marija “Vse-uho”: še predno v telesu, je njeno
materinstvo v ušesu, ki z vero sprejema Besedo. Da bi jo tudi mi! Za boţič vam
ţelim miru, veselja in blagoslova, ki vejejo iz današnjega evangelija.
Hvala ti, Gospod, da mi vlivaš upanje, ko mi je težko, ko se ne znajdem.
Hvala ti, da me blagoslavljaš. Hvala, da mi daješ možnost, da blagoslavljam druge.
Hvala, da s teboj lahko gledam sebe z ljubečim očesom in tako ljubeče gledam tudi
druge. Hvala, da me vabiš k budnosti, da zaznam tvoj prihod.

OBVESTILA
Društvo 1824 obhaja 7. obletnico, kar pomeni, da smo ga ustanovili 19. decembra
2011. Cilj društva je zdruţevanje in enotno delovanje različnih skupin, ki v zadnjih
letih uspešno delujejo in prispevajo h kakovosti preţivljanja prostega časa ter
aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in znanj. Društvo 1824 je poimenovano z
letnico 1824, ko je bl. A. M. Slomšek prejel zakrament svetega mašniškega
posvečenja.
Luč miru iz Betlehema naši skavti prinašajo na 4. adventno nedeljo, 23. decembra
2018, in jo delijo po vsaki sveti maši. Za sveče in vloţke zbirajo 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.

Mešani pevski zbor KUD Breţice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin
Kriţanič, vabi danes, 23. decembra 2018, na predpraznični koncert, ki bo ob
19.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca.
Vabimo vas na boţičnico, program pred polnočnico, ki bo na sveti večer, v
ponedeljek, 24. 12. 2018, ob 23.30 v naši farni cerkvi. Program pripravljajo mladi in
osrednja misel bo 200-letnica pesmi Sveta noč, blaţena noč.
Sveta noč uglasbena ţe 200 let Leta 1818 sta boţično pesem Sveta noč, blaţena noč
(v originalu Stille Nacht! Heil’ge Nacht!) v Oberndorfu na Salzburškem prvič zapela
Joseph Mohr, kaplan ter avtor besedila, in Franz Xaver Gruber, učitelj, organist in
skladatelj. Pesem je prevedena v več kot tristo jezikov in narečij. Na ozemlju
današnje Slovenije so jo v 70. letih 19. stoletja v Trţiču prvič v nemščini zapeli
šolarji, tamkajšnji kaplan Jakob Aljaţ pa je pesem pozneje prevedel tudi v
slovenščino.
Na Štefanovo, 26. decembra, bo pri vsaki sveti maši blagoslov vode in soli, na god
Janeza Evangelista, 27. decembra, pa blagoslov vina.
MePZ Viva, pod vodstvom Simone Roţman Strnad, vabi na boţični koncert, ki bo v
petek, 28. 12. 2018, ob 19. uri v farni cerkvi sv. Lovrenca v Breţicah.
Koledniki nas bodo obiskali v soboto, 5. 1. 2019. Obisk treh kraljev opravimo po
razporedu iz prejšnjih let. Če kdo ţeli na novo, naj prijavi v ţupnišču. Koledniška
akcija ima misijonski, verski, kulturni in pastoralni značaj. Darovi, ki jih dajete, so
namenjeni za določen misijonski projekt.
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 €.

7. obletnica
NEDELJA
4. adventna;
Janez Kancij,
duhovnik

Ob 8. uri

23. 12.
2018 Ob 10. uri
Ob 18. uri

Boţična devetdnevnica

Ob 8. uri

PONEDELJEK
Adam in Eva, prastarši 24. 12. Ob 18. uri
Boţična devetnevnica; 2018
Sveti večer

TOREK
BOŢIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO
SREDA
Štefan, diakon,
prvi mučenec,
dan samostojnosti

boţičnica

Ob 24. uri
Ob 8. uri

za farane
za † Angelo Kovačič /
za † 2 Franca, Joţefo in vse † Lašičeve
za † Ivana Lapuh st. in Neţiko Lapuh
v Domu upokojencev božična sveta maša
za † Florjanič Olgo in sorodnike
v bolniški kapeli po namenu
za † Štefko, Alojzijo in Ivana Godler
za † Marijo in Ivana Ogorevc /
za † Štefana Kresonja
za † Milavec Antona (obl.) in Joţico

Ob 18. uri
Ob 19.uri
Ob 8. uri
26. 12. Ob 10. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

ČETRTEK
Janez, apostol,
evangelist

27. 12.
2018 9.00-10.00

PETEK
Nedolţni otroci,
mučenci

28. 12.
Ob 16. uri
2018 Ob 18. uri

SOBOTA
Tomaţ Becket, škof,
mučenec

NEDELJA
Sveta druţina;
Feliks I., papeţ

na čast Roţi Skrivnostni po njenih namenih in
duše v vicah
za† Joţefo Gramc (obl.), očeta Joţeta, sineka in
Miroslava Baškovič in Bláţevičeve

Ob 23.30

25. 12.
Ob 10. uri
2018 Ob 15. uri

2018

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

Ob 18. uri
Ob 8. uri

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

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Silva Čerin / za † Pintarič Mihaela (30. dan)
za † starše Ano (obl.), Franca, Joţefo, 2 brata, 2
sestri in vse Vogrinčeve ter Slavka Ogorevc
v Domu upokojencev po namenu
za † Pavlič Stanka (nam. cv.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

Ob 8. uri

za † starše Vogrinc, Todorja Mihajlovič in
sorodnike Vogrinc-Roţman
za † Krţan Martina (30. dan)

Ob 8. uri

za farane / za † Antona Furlan (obl.), starše, brate,
sestri Ţerjav, svake Martina, Marka in Andreja,
stare starše Jakolič, za vse trpeče in pozabljene
duše v vicah
za † mamo Marijo (obl.), ateta Janeza in 4 brate
Pavlovič
za † Šekoranja Vladimirja, starše Pintarič, tete in
strice

29. 12.
2018 Ob 18. uri

30. 12.
2018 Ob 10. uri
Ob 18. uri

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!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 23. 12. do 30. 12. 2018
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

Srečanje za neokatehumensko skupino
Neokatehumenat - evharistija

