27. 1. 2019
1. berilo: Neh 8,2-4a.5-6-8-10; Psalm: 19;2. berilo: 1Kor 12,12-30;
Evangelij: Lk 1,1-4; 4,14-21

3. NEDELJA MED LETOM
NEDELJA SVETEGA PISMA
Izpolnitev pisma stare zaveze je Jezus sam
Pri nedeljskem bogosluţju bomo poslušali Lukov evangelij.
In kako ga bomo poslušali? Morda nam je ţe tako domač, da
ne bomo pozorni nanj. Le pomislimo npr. na priliko o
izgubljenem sinu. Znamo jo ţe malodane na pamet. Nam ima
še kaj povedati? Kar nevarna je ta navajenost, ta domačnost. Boţja beseda bi vendar
morala biti nekaj sveţega, vedno mladega in silovitega, ţivega in učinkovitega.
V evangeliju Jezus sam bere in razlaga Boţjo besedo. V nazareški shodnici je
prebral odlomek iz preroka Izaija: "Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim
vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu." Branju je
sledila homilija. Jezusova je zelo kratka: "Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste
slišali." Jezus pravzaprav ne razlaga prerokovih besed, ampak pove, da se danes v
njem izpolnjujejo. On je poslan, da prinese blagovest ubogim, da oznani leto
Boţjega usmiljenja in sprave. Jezus je prišel k ubogim, k vsem vrstam ubogih.
Posvetil se je revnim Galilejcem, ozdravljal bolne in obsedene, druţil se je z
grešniki, z njimi jedel, obiskal je vase zagledanega farizeja Simona, pa bogatega
cestninarja Zaheja, dovolil je, da se ga je dotikala in ga mazilila javna grešnica in še
in še. V Jezusu je Bog prijatelj ubogih. In kdo od nas ni ubog?
Vsi smo pastirji, je za boţič pridigal moj sobrat. Vsi imamo strgane rokave in blatne
škornje. Naj se delamo še tako imenitne in lepe, smo pastirji: krhki, slabotni, ubogi.
Nikar se tega ne sramujmo. Takšne nas obiskuje Bog. "Boga moramo odkriti v
kaosu," je dejal veliki sodobni prijatelj ubogih, Jean Vanier. "Bog je navzoč, ko ne
vemo odgovorov. Bog je navzoč, ko nimamo vsega v obilju, ker potrebujemo Boga.
Navzoč je, kjer je praznina in iz te praznine kličemo k Njemu ... Odkriti moramo, da
je Bog skrit v krhkosti, v ranljivosti, v majhnosti ... Ne vem, kaj naj storim. Negotov
sem. In zato, ker ne vem, kaj naj storim. ker sem negotov, ker sem razrvan, lahko
pokličem Jezusa." Jezus odgovarja na klic ubogih, ki se z eno besedo glasi: "Ali smo
ljubljeni?" Njegov odgovor je: Da, oznanjam vam leto Boţje ljubezni in usmiljenja.
Danes, prav danes, se to izpolnjuje. Zate, za vsakega, ki je strganih rokavov in
blatnih škornjev.

Hvala, da si prišel za nas, Jezus, in dopustil, da te je vodil Gospodov Duh.
Hvala, da me vabiš, naj ti verujem in hodim za teboj. Ker Besede so se že izpolnile in
imam po Jezusu vse milosti. Zdaj je leto Gospodove milosti.
Naj ga živim na polno, če je to tvoja volja, Gospod!

OBVESTILA
27. januarja 2019 v Cerkvi na Slovenskem ţe tridesetič obhajamo 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. Zaradi tega dogodka bo večerna sveta maša ob
18.30.
Birmance, starše in botre vabimo na obhajanje prvega petka v mesecu februarju, in
sicer, 1. 2. 2019, ob 18. uri v farni cerkvi (sveta maša in molitev pred Najsvetejšim
za duhovno prenovo ţupnije).
Na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, 2. februarja, bo pri vseh svetih
mašah blagoslov sveč in pri večerni sveti maši slovo od jaslic.

3. februarja je god sv. Blaţa, škofa in mučenca, ko v cerkvi delimo takoimenovani
»blaţev ţegen«. To je priprošnja sv. Blaţu za odvrnitev bolezni grla in drugega zla.
Druţina v vsak slovenski dom 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka
Druţine, ki bo obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo.
Izkoristite priloţnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo
omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam bomo
poklonili priloţnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z Druţino):
kuharsko knjiţico Praznične dobrote. Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem
laţe bodo prišle vsebine evangelija v srca in tam tudi ostale, da bomo tudi ţiveli in
ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas, ampak ga bomo razumeli in
sprejemali, spodbujali zares pomembne vrednote, ki spreminjajo svet in bodo ostale
zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za nami.
Berite dobre zgodbe, resnične novice.
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!
Društvo 1824 je bilo ustanovljeno konec leta 2011 z namenom zdruţevanja
prostovoljcev vseh generacij, ki ţelijo razvijati raznovrstne dejavnosti na območju
mesta Breţice, Ţupnije Breţice in Občine Breţice. Cilj društva je zdruţevanje in
enotno delovanje različnih skupin, ki v zadnjih letih uspešno delujejo in prispevajo h
kakovosti preţivljanja prostega časa in aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in
znanj. Pomemben del delovanja Društva 1824 je povezan s celovito obnovo stavbe
nekdanje osnovne šole na Krţičnikovi ulici 2, nepremičnega spomenika lokalnega
pomena. Ţupnija Breţice se ţe vrsto let trudi in izvaja gradbeno obnovo, ob tem pa
se zaveda, da mora hiša – Slomškov dom dobiti tudi ustrezno vsebino, ki bo
zdruţevala različne dejavnosti – tiste, ki so ţe oblikovane in nove, ki bodo nastale na
podlagi potreb in ţelja sooblikovalcev ţivljenja hiše po gradbeni obnovi.
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.

7. obletnica
Ob 8. uri
NEDELJA
3 . nedelja med letom,
Ob 10. uri
nedelja Svetega pisma; 27. 1.
Angela Merici, devica, 2019
ustanoviteljica
Ob 18. uri
uršulink
Ob 8. uri
PONEDELJEK
28. 1.
Tomaţ Akvinski,
2019
duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18. uri

TOREK
Konstancij, škof

29. 1. Ob 8. uri
Ob 18. uri
2019 Ob 19.uri

SREDA
Hijacinta Mariscotti,
tretjerednica

30. 1.
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri
9.00-10.00

ČETRTEK
31. 1. Ob 18.30
Janez Bosko, duhovnik,
2019
ustanovitelj salezijancev
PETEK
1. 2.
Brigita Irska, opatinja;
2019
1. petek
SOBOTA
Jezusovo darovanje,
svečnica; 1. sobota

2. 2.
2019

NEDELJA
4 . nedelja med letom, 3. 2.
Blaţ,
2019
škof, mučenec

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
za † očeta (obl.), mamo, 2 brata Vogrinc, moţa
Todorja, stare starše Vogrinc-Ţerjav ter vse rajne
sorodnike in po namenu
za † Zorko Vladimirja in Antonijo
za edinost v Cerkvi in trdnost vere
za † Perkopec Kristino (nam cv.)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Kolić Štefka (nam. cv.)
za † duhovnike, ki so delovali v naši ţupniji

v bolniški kapeli molitev za življenje

Ob 8. uri

za † starega ateta Vinka Gerjevič, staro mamo
Stanko Gerjevič, teto Marjanko Pečnik ter vse
stare starše Gerjevič in Pečnik /
za † Lapuh Ivana (7. dan)
za † Pavlovič Martina (nam. cv.),

Ob 16. uri
Ob 18. uri

v Domu upokojencev po namenu
za † Tatjano Gašperin-Seršen (nam. cv.)

Ob 8. uri

Ob 10. uri

za † Volčanšek Vladimirja (nam. cv.);
sledi molitev pred Najsvetejšim za družine
za † Pepco Vašcer in Alfonza
za † Florjanič Olgo in sorodnike
za farane /
za † Franca Vretič (obl.), Matildo in Terezijo
za † Marijo in Ivana Ogorevc

Ob 18. uri

za † teto Rezko Krţan ter 2 † Vinka Krţan

Ob 10. uri
Ob 18. uri
Ob 8. uri

sledi pobožnost 1. petka

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

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!
Ponovno zbiramo zamaške, tokrat za ALINO.

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 27. 1. 2019 do 3. 2. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Ponedeljek, 28. 1., 14.00-18.00
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Četrtek, 31. 1., 17.00
Sobota zvečer

Verouk
Mini svetopisemski maraton
Ţupnijska karitas
Ţupnijska karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Okrogla miza »Kaj je dom«,
Ţupnijska karitas
Neokatehumenat - evharistija

