
 
I. berilo: 1 Sam 1,20-22.24-28 ali Sir 3,2-6.12-14; Psalm: 84 ali 128;  

II. berilo: 1 Jn 3,1-2.21-24 ali Kol 3,12-21; Evangelij: Lk 2,41-52 

 

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. 

 

NEDELJA SVETE DRUŢINE 
 

Dvanajstletni Jezus med učitelji 
V evangeliju na praznik Svete druţine vidimo dvanajstletnega 
dečka Jezusa, ki na koncu romanja ostane v templju. Njegova 

starša med vrnitvijo ugotovita, da sina ni z njimi. Evangelij 

pokaţe in poudari njuno zaskrbljenost in bolečino, ki ju je 
zadela v trenutku, ko njun pozoren in pazljiv pogled ne najde 

sina, ne vidi njegovega obličja. Zato se vrneta v Jeruzalem in po treh dneh najdeta 

Jezusa v templju. Toda on je ves vtopljen v učenje Boţje besede. Vtopljen je v to, 
kar je “njegovega Očeta”, kakor pravi evangelij. Ta odlomek iz Jezusovega ţivljenja 
pokaţe na določeno napetost med njegovo nazareško druţino in “druţino” Jezusa, 
sina Boga Očeta, Stvarnika nebes in zemlje. Kakšen je duhovni pomen te napetosti 
med dvema druţinama?  
 

Gotovo nam da razumeti, da je človeška druţina kraj razodevanja Boga, kraj, na 
katerem se Bog kaţe v podobi, ki je človeku dosegljiva. Kajti večna Beseda, po 

kateri je bilo vse ustvarjeno in v kateri vse obstaja, je privzela človeku razumljivo in 
dosegljivo podobo prav v človeški druţini. To pomeni, da je ljubezen med moţem in 
ţeno privilegiran kraj Boţjega razodevanja. Kako naj to razumemo?  
 

Ko se je po izvirnem grehu človek ločil od Boga, izvira ţivljenja, se je umaknil v 
samoto. Vedno bolj se je zaprl vase, v svoje skrbi in rane. Vedno bolj se je zavedal, 

da je ranljiv in mora zato postati močan, se potrjevati. Od tu izvira zgodovina greha 
in človekove zaprtosti vase. Toda ljubezen, ki je v njem kot Boţji podobi, spodbuja 
človeka k iskanju drugega, ki izhodu iz sebe. To značilnost izhoda iz sebičnosti 
Cerkev izraţa v zakramentu zakona. Ljubezen med moţem in ţeno v Jezusu Kristusu 
postane takšna, da jo Bog spozna za svojo. V tem je zakrament: v ljubezni med 

moţem in ţeno Bog sam ljubi človeštvo. Tako človeška ljubezen premaga sebičnost 
in smrt greha ter postane rodovitna, podobna Boţji.  
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Boţja ljubezen, utelešena v Jezusu, Boţjem Sinu, je iz nazareške druţine naredila 

druţino nebeškega Očeta. Kristus, ki po zakramentu zakona vstopi v človeško 
druţino, jo vključi v ţivljenje in ljubezen Sv. Trojice. Tako druţina premaga 
osamitev in postane občestvo, domačnost, odprta in rodovitna v polnem pomenu 
besede, ne le v biološkem. Kakšna pa je pot do tega? To nam pokaţe današnji 
evangelij. “Po končanih velikonočnih praznikih je deček Jezus ostal v Jeruzalemu.” 
Jezus se ne vrne. Drugi se morajo vrniti, da ga srečajo. On pa ostane in vztraja tam, 
od koder vsi beţijo, v Jeruzalemu, ki predstavlja njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. 

Ne izogne se preizkušnji in stiski. To je njegova velika noč. Hkrati je velika noč tudi 
za Marijo in Joţefa. Tri dni iščeta svojega ljubljenega sina, ne slišita njegovega 
glasu, ne vidita njegovega obličja. Kot da se je Bog skril, umaknil. Njuna ţalost in 
stiska je podobna Jezusovi na kriţu: “Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?” 
Podobna je stiski vsakega od nas, ko smo v potrtosti, ko se “duša čuti vsa lena, 
mlačna, ţalostna in kakor ločena od svojega Stvarnika in Gospoda” (DV 317). Ali 
stiski druţin, ki morajo vse iti skozi svojo Kalvarijo, skozi veliko noč. Kakor Marija 
in Joţef bomo tudi mi in naše druţine našli Gospoda v Jeruzalemu, v našem 
Jeruzalemu. 

 

Jezus, hvala, da ostajaš v trpljenju, v hlevu, v zmedi in me spremljaš. Hvala, da me 
na različne načine vabiš, da naredim korak naprej iz sebičnosti. Hvala, da mi mirno 
razložiš, kaj se dogaja – in dopustiš, da ohranjam vse v svojem srcu in bom morda 
enkrat razumel, ko se bom spominjal. Hvala, da mi kažeš, kako pomembno je dati 

svobodo, da se lahko pokaže, kaj je Očetov klic. 

OBVESTILA 

Vsem, ki ste sodelovali v pripravah na naše boţično praznovanje, Bog povrni! 
Jaslice je s svojimi sodelavci postavil Jurij Ţnideršič. Skavti so nam prinesli 

Betlehemsko lučko. Hvala Nuški Polovič za čiščenje in krašenje cerkve. Hvala 
moţem, ki so postavili smreke, in članom Društva 1824 za okrasitev smrek z 
zvezdami narejenimi iz čipk. Hvala mladim, ki so pripravili in izvedli boţičnico pred 
polnočno sveto mašo. Hvala cerkvenim pevcem in pevovodjem za lepo petje 

boţičnih pesmi in spremljanje na orglah pri vseh prazničnih svetih mašah. Hvala tudi 

cerkvenim ključarjem in ŢPS-ju naše ţupnije. 
 

Lepo vabljeni na drugi sveti večer v letu (31. 12. 2018) ob 18. uri k zahvalni sveti 

maši v farno cerkev v Breţice, ko bomo zapeli zahvalno pesem za vse dobrote in 

preizkušnje, ki smo jih preţiveli v letu 2018 in to leto odhaja, kakor vsa druga leta v 
zgodovino. Ob 23. uri pa vabljeni k sv. Vidu nad Čateţem, kjer bomo s sveto 

mašo in druţenjem pričakali novo leto 2019. 
 

Birmance, starše in botre vabimo na obhajanje prvega petka v mesecu januarju, in 

sicer, 4. 1. 2019, ob 18. uri v farni cerkvi (sveta maša in molitev pred Najsvetejšim 
za duhovno prenovo ţupnije). 



 

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. 
 

V nedeljo, 6. januarja, obhajamo praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije 

kralji. Na predvečer tega praznika blagoslovimo vodo, kadilo in kredo. S kredo 
lahko napišemo na podboje vrat začetnice svetih treh kraljev, vmes kriţe in letošnjo 
letnico (20 † G + M + B † 19) in z blagoslovljeno vodo pokropimo, s kadilom pa 

pokadimo naša bivališča.  
 

Boţični koncert Vokalne skupine Cantate Domino na praznik Treh kraljev v 

nedeljo, 6. januarja 2019, ob 10.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca v Breţicah. Skupina 

iz Kočevja bo prepevala pri sveti maši, po njej pa izvedla kantato »Slovenski 

Boţič«, skladatelja Matije Tomca. 

Vokalna skupina Cantate Domino deluje 29 let. Prepeva slovenske in tuje umetne 

ter ljudske pesmi, slovensko in tujo sakralno glasbo, maše, gospele, priredbe 
slovenskih in tujih popevk ter Avsenikove pesmi. Njena posebnost je prepevanje 

ljudskih pesmi Kočevarskih Nemcev v nemškem jeziku. Skupina prepeva na 

občinskih prireditvah, po Sloveniji in v tujini. Redno sodeluje na območnih in 
medmobmočnih revijah. Na letne in boţične koncerte vabi zanimive goste iz 
Slovenije in tujine. Skupino od ustanovitve vodi dr. Franc Štefanič, po poklicu 

kirurg travmatolog, zaposlen na Kliničnem centru v Ljubljani.  
Kantata z naslovom »Slovenski boţič« je eno izmed najbolj priljubljenih del 
skladatelja in duhovnika Matije Tomca. Delo iz leta 1938 zdruţuje stare slovenske 

boţične napeve v domiselno celoto - boţično zgodbo, ki jo izvaja zbor in sedem 
solistov (Joţef, Marija, krčmar, krčmarica, angel, dva pastirja) ob spremljavi orgel. 
Vokalna skupina Cantate Domino jo bo zapela v posebej za to izdelanih kostumih. 

Lansko leto je skupina prvič izvedla kantato v kočevskih Ţeljnskih jamah. 
Zborovodja Franc Štefanič in njegova ţena Helena, ki pojeta vlogi Joţefa in Marije, 
sta ustanovitelja slovenske kolesarske Jakobove poti, po kateri ţe od leta 2010 vodita 
vsako leto romarje. Med njimi je bil zelo priljubljen romar Štefko Kolić s svojo 

druţino. Zvest Jakobov romar je rad prisluhnil tudi lepi pesmi skupine Cantate 
Domino, zato kantato »Slovenski boţič« posveča »in memoriam« očetu šestih otrok 
in ljubečemu moţu.  
 

Prihodnja nedelja, 6. 1., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
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 

Sveta druţina;  
Feliks I., papeţ 

30. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. 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 

PONEDELJEK 

Silvester (Silvo),  

papeţ 

31. 12. 

2018 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

za † Vladimirja (obl.) in Zlato Berglez ter 

sorodnike in Marijo Pleterski 

Bogu v zahvalo za prejete milosti v letu 2018 

TOREK 

Marija, Boţja Mati; 
novo leto, dan miru 

 1. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 10. uri 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

za Boţji blagoslov v novem letu  

za † starše Rudar 
za † starše Franca in Ano Kšela 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Bazilij Veliki, škof, 

cerkveni učitelj 

2. 1. 

2019 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Volčanšek Ivana, starše in brate Mirt 

ČETRTEK 
Presveto Jezusovo ime; 

1. četrtek 

3. 1. 

2019 

Ob 8. uri 
 

9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za duhovniške in redovniške poklice; 
sledi molitev pred Najsvetejšim  
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Šnajder Rezko (nam. cv.), starše Šnajder in 
Leskovar 

PETEK 
Elizabeta Seton, 

redovnica;  

1. petek 

4. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za † Pavlovič Martina (nam. cv.) 
sledi poboţnost prvega petka 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Volčanšek Vladimirja (nam. cv.) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Janez Nepomuk 

Neumann, škof,  
1. sobota 

5. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 18. uri 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 
sledi molitev za druţine pred Najsvetejšim 

 

za † stare starše Lipej, Berglez in Marijo Graner 

NEDELJA 

Gospodovo razglašenje, 
sveti trije kralji; 

Gašper,  
Melhior (Miha), 

Bolteţar 

6. 1. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Antona Furlan, starše, brate, sestri Ţerjav, 
svake Martina, Marka in Andreja, stare starše 
Jakolič, vse trpeče in pozabljene duše v vicah 

za † Stojanovič Milana, Vogleţ Branka in 
Omerzu Slavka 

za † Milavec Joţefo (nam. cv.) in Antona 

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 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019 

 

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 

 


