
 
1. berilo: Jer 1,4-5.17-19; Psalm: 71;2. berilo: 1Kor 12,31-13,13; 

Evangelij: Lk 4,21-30 

 

4. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus ni prerok samo za Jude 
 

Prejšnjo nedeljo smo videli, kako je Jezus v nazareški 
molilnici naznanil svoje poslanstvo, ki je namenjeno 

ubogim. Toda njegovi rojaki ga niso sprejeli. "Ali ni to 

Joţefov sin?" so se spraševali. Kako bo sin revnega tesarja 
mogel pomagati ubogim? so morda razmišljali. In zdaj nastopa kot prerok, še več, 
pravi, da je on izpolnitev prerokb. Tega ne moremo sprejeti. Kakšen pa je Jezusov 
odgovor? "Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju."  
 

V starozaveznem Izraelu je bila zavrnitev preroka največji greh. Zakaj? Ker so s tem 
ljudje zavrnili Boţjo besedo, ki jim je bila poslana po prerokih. To je pomenilo 
zavrnitev intimnosti, ki jo je Gospod kot ţenin ţelel ţiveti z ljudstvom, svojo 

izbranko. Nevesta je zavrnila ljubezen! To je nesprejetje milostnega Boţjega obiska. 
Mnoge preroke so preganjali in celo umorili, podobno kot so Nazarečani v 
današnjem evangeliju poskušali umoriti Jezusa. Takšna usoda je doletela tudi 
preroka Jeremija (1,4-5.17-19). Bog mu je naloţil teţko poslanstvo. Upornemu 
ljudstvu naj bi napovedal uničenje in kazen zaradi nezvestobe. On, neţen in krhek, 
celo boječ prerok, je moral razkrinkavati Izraelov greh. Nič čudnega, da so ga zato 
preganjali, ga vrgli v vodnjak, mu grozili s smrtjo. Pritoţeval se je Bogu, da ga je 
prevaral, ko mu je naloţil tako teţko sluţbo. "Vzemi jo nazaj, dovolj mi je vsega," je 
tarnal.  

 

Kaj mu je pomagalo v trenutkih največje krize? Zavest, da je njegovo poslanstvo dar. 
Takole mu je rekel Gospod, ko ga je poklical: "Preden sem te upodobil v materinem 

telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te 
postavil za preroka narodom." Ta beseda je preroku v tolaţbo. Če ga je Gospod 
poznal ţe pred spočetjem, se lahko zaupa in preda Boţjim načrtom. Glagol "poznati" 
pomeni tukaj, da ga je Bog sprejel za svojega otroka, še preden je bil spočet. To kaţe 
na popolno zastonjskost odnosa, na zastonjski Boţji klic. Bog kliče veliko prej, ko 
človek to začuti, preden se poklicani tega zaveda in klic sprejme. Ne izbira človek, 
ampak je pobuda vedno pri Bogu. "Preden si prišel iz materinega naročja, sem te 
posvetil." Posvetiti pomeni prihraniti si nekoga zase, ga odbrati za poslanstvo. Bog si 

je prihranil preroka, da ga bo lahko "dal" Izraelu in vsem narodom. Ta izbira se je 
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zgodila ţe pred rojstvom. Znova je tu zastonjski dar. V zavesti tega daru gre Jeremija 
naprej in v času krize dobiva moč.  
 

In v kateri zavesti gre Jezus naprej? Kaj je tisto, kar mu omogoča, da ne omaga ob 

zavrnitvi? Kje lahko v evangelijih razberemo, da je tudi Jezus doţivljal kaj 
podobnega, kar je doţivljal prerok Jeremija?  
 

Seveda. On je bil pravi Boţji Sin, pravi Bog. Toda ne pozabimo, da je bil tudi pravi 
človek in da je moram na nek način kot pravi človek priti do spoznanja, da je 
resnično ljubljeni Boţji Sin, eno z Očetom. Na to dejstvo večkrat pozabljamo. In 
prav to dejstvo ga napravlja nam blizu. Kot pravi človek nam ţeli omogočiti, da bi 
tudi mi prišli skupaj z njim, po njem, ki je naša pot, do temeljnega spoznanja svojega 

dostojanstva. Kajti šele v moči tega bomo lahko tudi mi sprejemali zavrnitve in kljub 
vsemu šli z vsem zaupanjem naprej po poti svoje poklicanosti, izvoljenosti. 

 
Hvala ti, Jezus, da me vabiš, da na situacije gledam s teboj. Hvala, da se učim 

hvaležnosti za vse darove, tudi takrat, ko se mi na prvi pogled zdi, da je vse narobe. 
Hvala, da mi kažeš, da ti lahko narediš mnoge in mogočne stvari z mojimi šibkostmi 

in šibkostmi drugih – naj jih izročam tebi. 
 

OBVESTILA 
 

V pomembnosti premišljevanja Svetega pisma smo ob nedelji Svetega pisma (27. 1. 

2019), v ponedeljek, 28. januarja 2019, v zimski kapeli Svetega kriţa v Slomškovem 
domu izvedli svetopisemski mini maraton. Trajal je od 14. do 18. ure in se ga je 

udeleţilo 16 različnih bralcev, kakšnih deset pa je bilo samo poslušalcev. Brali smo 
psalme iz Svetega pisma stare zaveze in v štirih urah premislili 84 psalmov. V 

prepričanju, da se nas je boţja beseda dotaknila, naj velja hvala Bogu, vsem 
sodelujočim pa Bog povrni za sodelovanje.  

 

Danes, 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.  

 

Današnja nedelja, 3. 2., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

Danes, 3. 2. 2019, bo ob 11. uri (po deseti sveti maši) v farni cerkvi svetega 
Lovrenca sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev. 

 

Druţina v vsak slovenski dom 3. februarja 2019 je 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. 

 

V sredo, 6. februarja 2019, imamo duhovniki Videmske dekanije duhovno obnovo – 

rekolekcijo na Senovem, zato bo pisarna ta dan zaprta. 

 

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. 
 

 

mailto:smc.celje@gmail.com


7. obletnica 

 

NEDELJA 

4 . nedelja med letom, 

Blaţ,  
škof, mučenec 

3. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Franca Vretič (obl.), Matildo in Terezijo 

za † Marijo in Ivana Ogorevc 

 

za † teto Rezko Krţan ter 2 † Vinka Krţan 

PONEDELJEK 
Joţef Leoniški,  

kapucin, misijonar 

4. 2. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

za †  Ivana, Alojzijo, Štefko Godler in vnuka 
Davida 

za † Neţo (obl.) in Janka Cvelbar, Marijo Poţar 
(obl.), Antona (obl.) in Anko Glogovšek, Franca 
in Marijo Kastelic, Tončko in Ljuba Šteger 

TOREK 
Agata, devica, mučenka

 5. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

 

Ob 19.uri 

za † Preskar Terezijo, starše in sorodnike 

za † Bahč Avgusta (3. obl.) in sina Bogdana / 

za † Peica Rozalijo (7. dan) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Pavel Miki, duhovnik in 

drugi japonski mučenci 

6. 2. 

2019 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Marijo Kostevc (obl.), † Kostevčeve, 
Ogorevčeve in Franca Ferenčak 

ČETRTEK 
Nivard, redovnik, 

1. četrtek 

7. 2. 

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 † Joţefo Bertole (obl.), Jakoba in Rada Bertole 

PETEK 
Hieronim Emiliani,  

red. ustanovitelj; 

Prešernov dan 

8. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za † Vinka Ogorevc (obl.), vse † Ogorevčeve in 
Franca Ferenčak  

v Domu upokojencev po namenu 

za † Tinko in Milana Kralj (obl.) in starše Krstnik 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Apolonija (Polona), 

devica, mučenka 

9. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † duhovnike Orel Ivana, Auţner Mirka in 

Pangerl Vilija 

za † Mars Marjana (30. dan) 

NEDELJA 

5. nedelja med letom, 

Sholastika, devica, 

redovnica 

10. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Predanič Janka (obl.), hčerko 
Tatjano, mamo Marijo, svaka Martina, starše 
Predanič-Gregorevčič 

za † Tovornik Staneta, 3 brate Slakonja, starše 
Slakonja in Trinkaus Rezi / 

za † Kresonja Štefana (obl.) 
za † Gregorič Mirka (nam. cv.) 

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. 

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


SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 3. 2. 2019 do 10. 2. 2019 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk 

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 

Četrtek, 7. 2., ob 19.00 Društvo 1824 – zbor članov 

Sobota, 9. 2., 9-00-12.00 Vera in luč 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 
 


