20. 1. 2019
1. berilo: Iz 62,1-5; Psalm: 96;2. berilo: 1Kor 12,4-11;Evangelij: Jn 2,1-11

G. Matjaţ Roter nam je ob koncu preteklega leta poslal naslednje voščilo:

2. NEDELJA MED LETOM
NEDELJA VERSKEGA TISKA
Jezusov prvi čudež
Svatba v galilejski Kani. Koliko veselja mi prinaša ta
odlomek. Koliko hrane za našo dušo! Bog nas je obiskal v
naši radosti, je zapisal pisatelj Dostojevski. Ves evangelij je
pravzaprav povabilo na svatbo: “Nebeško kraljestvo je
podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu” (Mt 22,2). Ţe učlovečenje samo
praznuje Cerkev kot Boţjo svatbeno gostijo z vsem stvarstvom. In Izraelci so svoj
odnos z Gospodom opevali kot veličastno poroko, višek vsake druge človeške
ljubezni. Celo poslednje čase sveta označuje Jezus s podobami svatbe. Ţenin je Jezus
in vsa Cerkev je nevesta, ki ţeljno pričakuje vrnitev svojega ljubljenega.
Jezusova mati je bila na svatbi. Marija je v središču odlomka. Na svatbi ima vsak
kakšno delo: eni v kuhinji, drugi streţejo, tretji skrbijo za glasbo. Samo Marija vidi
celoto in razume, kaj se dogaja in česa je zmanjkalo. To je Marijin kontemplativni
duh, njen dar sinteze, sposobnost videti to, kar je pomembno. Po mnenju milanskega
nadškofa Martinija je ta sposobnost posebej ţenski dar. “Vina nimajo.” Dejstvo, da
je na svatbi zmanjkalo vina, ni tako hudo. Ljudje gredo lahko domov, enako siti.
Pomanjkanje, ki ga torej Marija opazi, ni bistveno, ni vprašanje ţivljenja ali smrti.
Pomeni pa nekaj drugega. Ko so Izraelci prišli v obljubljeno deţelo, so se naselili v
hišah. Polja so jim dobro obrodila in ţiveli so v blagostanju. Ničesar jim ni
manjkalo. Povrhu vsega tega pa jim je Bog dal še vino, ki za ţivljenje ni bilo nujno
potrebno, dajalo pa je vsemu neko ţlahtnost in pravi okus. Vino razveseljuje srce,
pravi psalmist. Vino je tako predstavljalo višek Boţje naklonjenosti, tisto, kar je
zvrhano, kar teče čez rob. Prekipevajoča Boţja ljubezen, ki daje okus vsakdanjemu
ţivljenju.

Vina nimajo − pomeni pomanjkanje tiste ţlahtnosti, po kateri so stvari dobre in jo
tako pogosto pogrešamo. Velikokrat smo brez veselja, navdušenja, gorečnosti, ki
dajejo stvarem pravi okus. Ali “vina nimajo” ne velja tudi za nas? V osebnem
ţivljenju, v skupnostih, druţinah, ţupnijah, Cerkvi. Saj ţivimo in delamo, kot je
treba, svoje dolţnosti vršimo vestno in v zadovoljstvo drugih, toda čutiti je
pomanjkanje tega, kar predstavlja vino. Marija nam more pomagati odkriti to, kar
nam manjka. Predvsem pa mora pomagati meni, da najdem tisti višek, tisto
ţlahtnost, ki plemeniti moj svet. Morda so to majhne stvari, majhni koraki, ki jih
moram narediti glede urejenosti telesa, duha in mišljenja, majhna odpuščanja,
odpovedi, majhne napetosti, ki jih je treba zgladiti ali majhne besede, ki jih je treba
ustaviti. Morda mi manjka čisto malo, da bi se pokazalo pravo vino.
Evangelij kar trikrat ponovi pridevnik “dobro”: “Vsakdo postreţe najprej z dobrim
vinom ... in potem z manj dobrim... ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.” Jezus ţeli
dobro vino, narejeno iz bogastva, ki ga daje grozdje, sonce, toplota, zemlja, trgatev
in priprava. Ţeli ga našemu ţivljenju, da bi bilo polno in okusno, ţeli ga našim
skupnostim, Cerkvi in druţbi. Končno je On sam tisto dobro vino, ki ga je Oče
prihranil do zdaj. On je prekipevajoča Boţja ljubezen, ki ţeli in more tudi nas
narediti ţlahtne in prekipevajoče, v vseh pogledih. Natočimo si tega vina!
Hvala, da mi pošiljaš navdih, navdušenje –
hvala za ljudi, dogodke, živali, stvari, ki mi to prinašajo kot tvoj dar.
Naj bom tvoj prinašalec veselja, če je to tvoja volja.

OBVESTILA
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 21. 1. 2019, po večerni sveti maši v
Slomškovi sobi v ţupnišču.
Ţupnija Breţice pripravlja v
okviru verouka za odrasle
kristjane (VOK) v Tednu
molitve za edinost kristjanov
predavanje pod naslovom:
"Slomšek in njegovo delo za
edinost kristjanov" v četrtek,
24. 1. 2019, ob 18.30, v Slomškovem domu. Večer o goreči Slomškovi ţelji po
zdruţitvi vseh narodov v češčenju troedinega Boga in o njegovi Bratovščini Cirila in
Metoda vodi katehet Gorazd Bastašić.
Večeri VOKa so tudi del priprave na sveto birmo, zato ste k predavanju še posebej
povabljeni starši in botri birmancev.
27. januarja 2019 bomo v Cerkvi na Slovenskem ţe tridesetič obhajali nedeljo
Svetega pisma. Geslo letošnje nedelje je Na poti z Besedo in je vzeto iz evangeljske
pripovedi o emavških učencih (Lk 24), ki jo je papeţ v zaključnem dokumentu

sinode o mladih predstavil kot temeljno podobo, ki naj usmerja delo Cerkve za
mlade.
Svetopisemski maraton nosi letos naslov »Nič ne skrbite« (Flp 4,6). V Breţicah pa
bomo tudi letos izvedli mini svetopisemski maraton v ponedeljek, 28. 1. 2019, od 14.
do 18. ure v zimski kapeli v Slomškovem domu, Krţičnikova 2. Lepo vabljeni k
sodelovanju.
Vabljeni na okroglo mizo in predstavitev akcije ozaveščanja Kaj je
dom?/#whatishome, ki bo v četrtek, 31. januarja 2019, v Slomškovem domu,
Krţičnikova 2, s pričetkom ob 17. uri. Na okrogli mizi bomo osvetlili teme migracij
in razvoja iz različnih zornih kotov. V uvodu nas bodo nagovorili: Cveto Uršič,
generalni tajnik Slovenske karitas, Saša Erţen, koordinatorica akcije ozaveščanja
Kaj je dom?/#whatishome na Slovenski karitas. Na okrogli mizi bodo sodelovali:
Zinka Ţnideršič, voditeljica Ţupnijske Karitas Breţice, Karel Bončina, ţupnik v
Štandreţu pri Gorici in škofov vikar za Slovence v Italiji, s. Slavka Cekuta, 11 let
misijonarka v Albaniji, danes prostovoljka Škofijske karitas Novo mesto, kjer
pomaga albanskim druţinam, Irma Šinkovec, sodelavka Sektorja za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, Vael
Hanuna, Slovensko-palestinskih korenin, rojen v Siriji, 30 let ţivi v Sloveniji, Jana
Lampe, vodja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na
Slovenski karitas. Okroglo mizo bo povezoval Alen Salihović, sodelavec Radia
Ognjišče. Ob 18.30 bomo druţenje nadaljevali s pogostitvijo pekovskih izdelkov
pekarne Buči. Prisrčno vabljeni.
Društvo 1824 vabi na sejo zbora članov, v četrtek, dne 7. februarja 2019, ob 19.
uri, v Slomškovem domu v Breţicah. Vabljeni vsi člani in bodoči člani Društva
1824!
Vse člane Društva 1824 tudi vljudno pozivamo k plačilu članarine, ki je prihodkovni
vir Društva 1824 ter tudi ena izmed glavnih obveznosti članov društva. Slednjo
lahko poravnate na letošnjem Občnem zboru ali kasneje, v ţupnišču v Breţicah (pri
g. ţupniku).
Animašola vabi bodoče animatorje, in sicer 9. 2. in 9. 3. 2019 (od 8.30 do 12.30).
Prijave in informacije: smc.celje@gmail.com; 051 677 925.
Vabimo na 26. tradicionalno pomladansko romanje »Sv. Alojzij in mogočni
benediktinski samostani«. Romanje, ki bo od 5. do 7. aprila 2019, bo duhovno vodil
upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran. Romanje bo potekalo v sosednjo Italijo. V
programu je obisk rojstnega kraja sv. Alojzija Gonzage, zavetnika mladine, slavnih
samostanov in zadnji dan je predvidena sv. maša v veliki baziliki benediktinskega
samostana ob reki Pad. Cena romanja je 279,00 €. Podrobne informacije dobite v
ţupnišču, kjer dobite program romanja in navodila za prijavo in plačilo.
Ponovno zbiramo zamaške, tokrat za ALINO.
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NEDELJA
2 . nedelja med letom,
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PONEDELJEK
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devica, mučenka

21. 1.
2019 Ob 18. uri

TOREK
Vincencij (Vinko),
diakon, mučenec

22. 1.
2019 Ob 18. uri

SREDA
Henrik Suzo,
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PETEK
Spreobrnitev ap. Pavla 25. 1. Ob 16. uri
2019 Ob 18. uri
sklep tedna molitve
za edinost kristjanov
SOBOTA
Timotej in Tit, škofa

Ob 8. uri
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2019 Ob 18. uri
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NEDELJA
3 . nedelja med letom,
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nedelja Svetega pisma; 27. 1.
Angela Merici, devica, 2019
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za farane /
za † Lah Slavka (obl.), Leopolda in Alojzijo
Mešiček
za † Hostnik Majo, Ivota Lubšina, druţini Zupet
in Ţerjav
za † Joţefa in Joţefo Koprivc (obl.) in
vse † sorodnike
za † Valerijo Mlakar (bila katehistinja in
zakristanka v Ljutomeru)
za † Pavlič Stanka (nam. cv.)
za † artiškega ţupnika Karla Jošta in druge
† duhovnike v naši Videmski dekaniji
za † teto Rezko Krţan ter 2 † Vinka Krţan
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Martina Pečnik (obl.) in Anico (20. obl.)
za † novinarje in urednike časopisov in revij

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † sestro Marjanko Turk-Bujak (obl.)
za † starše, stare starše Cerjak-Dimič, brate,
sestre, sorodnike in duše v vicah
v Domu upokojencev po namenu
za † Tatjano Gašperin-Seršen (nam. cv.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

za † Bah Ivanko (obl.), Bah Ferdinanda in Pinterič
Inča
za † Gregorič Mirka (nam. cv.)
za farane /
za † Šmajgl Pepco (30. obl.)
za † Tovornik Staneta (obl.), za † 3 brate
Slakonja, starše Slakonja in Trinkaus Rezi
za † druţino Gregorina in Radanovič ter Andrejo
Simonišek

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! 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 €.

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 20. 1. 2019 do 27. 1. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Četrtek, 24. 1. 2019, 18.30
Sobota zvečer

Verouk
Ţupnijska Karitas
Ţupnijska Karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Slomšek in njegovo delo za edinost kristjanov,
vodi g. Gorazd Bastašić
Neokatehumenat - evharistija

