17. 3. 2019
1. berilo: 1 Mz 15,5-12.17-18; Psalm: 27;2. berilo: Flp 3,17-4,1;Evangelij: Lk 9,28-36

2. POSTNA NEDELJA
Jezus se med molitvijo spremeni
V evangeliju se razodene srce Jezusove skrivnosti.
Spremenjenje na gori. Trem učencem je dano
vstopiti v spoznanje odnosa med Očetom in
Sinom. Poslušnost Jezusu, h kateri poziva Oče, ko
pravi "Njega poslušajte!" je v središču odlomka. Zdaj, po spremenjenju, vemo z
gotovostjo, kdo je Jezus in zakaj ga moramo poslušati. Oče na sveti gori daje
dokončni pečat razodetju Jezusa in pokaţe njegovo obličje. Očetov glas in
Sinovo obličje sta potrditev tega, kar učenci tudi po vstajenju teţko razumejo, to
je nujnosti kriţa.
Učenci so ţe vnaprej videli luč slave, da se bodo mogli soočiti z neizbeţnostjo
kriţa. Znašli so se namreč v podobnem poloţaju kot Abraham. Jezusova beseda
je bila hkrati zahtevna in polna obljube: "Kdor namreč hoče svoje ţivljenje rešiti,
ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje ţivljenje zaradi mene, ga bo rešil." Kako naj
verjamejo tej obljubi? Kdor izgubi ţivljenje, ga bo rešil. Se bodo zaupali
Jezusovi besedi? V njihovo negotovost, nevero, strahove, je vstopil Očetov glas:
"Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!" Zdaj, ko učenci Jezusa
poznajo, se mu lahko zaupajo. Oče vabi učence, da sprejmejo Kristusa, ki bo šel
skozi pohujšanje kriţa. On je njegov Sin in nihče drug; le njega moramo
poslušati. V poslušnosti Jezusu postajamo podobni njemu, ki je popoln
poslušalec Očeta. Dokončna beseda, ki naj jo poslušamo, je ta Jezus, ki gre na
kriţ. Spremenjeni, preobraţeni na gori je tisti, ki je znakaţeni na Kalvariji. Zato
pravi Pavel, da noče vedeti za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer
kriţanega. Poslušati ga moramo, ko nam govori, naj mu sledimo. Očetov glas
predvsem potrjuje neverjetno pot Jezusovega kriţa in kriţa učencev.
Tudi našega. Kolikokrat se srečamo z neizbeţnostjo kriţa. Ta je lahko v obliki
bolezni, pogrešanja ljubljene osebe, potrpeţljivega prenašanja sebe in drugih, ali
se nam kaţe, ko moramo narediti kakšno odločitev, izbrati nekaj teţjega, manj
prijetnega, opustiti kakšno navezanost, grešno pot, stopiti na pot očiščenja
svojega srca, prijateljstev, odnosov v druţini ali zakonu itd. V vseh teh primerih

lahko zaznamo v sebi strah, odpor ali celo upor. Teţko je zaupati in se predati
umiranju, teţko je verovati, da mora seme res umreti, če hoče obroditi obilo
sadu. Zato smo tudi mi povabljeni, da gremo na goro spremenjenja, to je v
molitev, h Gospodu, da nas razsvetli njegova beseda in luč. Tudi mi moramo
zaslišati Očetov glas "Njega poslušajte!" in mu zaupati. On bo zvest svoji
obljubi, kakor je bil zvest Abrahamu.
Hvala ti, Oče, da me vabiš na pot s tvojim Sinom.
Hvala ti, Sin, da me vodiš po poti.
Hvala ti, Sveti Duh, da navdihuješ moje zaupanje vate.
Naj ostajam v zaupanju vate, ko me vabiš na pot očiščenja, pot odnosov.

OBVESTILA
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Kriţevega pota.
Kriţev pot po mestu, ki ga pripravlja g. Gorazd Bastašić, bo danes, 17. marca
2019, z začetkom ob 15. uri, ko se zberemo na dvorišču breţiškega gradu.
Prihodnjo nedeljo, 24. marca 2019, pa vabimo ob 15. uri h Kriţevem potu, ki bo
pri cerkvi sv. Lenarta in kapeli Boţjega groba.

Svete maše s POSTNIMI GOVORI bodo v Breţicah v petek, 22. marca (g.
Ivan Turk, duhovni pomočnik v Sevnici), in 5. aprila (g. Gorazd Bastašić), pred
tem pa bo na dan, ko je postni govor 17.30 priloţnost za sveto spoved.
Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola Tokratna postna spodbuda

letos nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola« se bo
začela na pepelnično sredo, 6. marca, in zaključila na veliko soboto,
20. aprila 2019.
Med praznikom sv. Joţefa (19. marca) in Gospodovim oznanjenjem (25. marca)
tradicionalno obhajamo teden druţine. Lani so bili v središču zakonci, letos pa
druţine z majhnimi otroki, ki jim je namenjeno prav letošnje pastoralno leto.
Letošnje geslo je Majhni koraki. Vsaka pot v veri se namreč začenja z majhnimi
koraki. Prav je, da znamo mladim druţinam pribliţati, kateri so ti mali koraki, ki jih
lahko naredijo sami. Pomembno pa je tudi za vse druge, ki ţe »hodijo v veri«, da
pokaţejo razumevanje za te prve korake.
Ţupnijska karitas Breţice vabi v sredo, 20. marca 2019, ob 10. uri v Slomškov dom
na predavanje z naslovom »Vodenje Ţupnijske karitas in varstvo osebnih
podatkov«. Predaval bo generalni tajnik Škofijske karitas Celje g. Matej Pirnat.
Lepo vabljeni.

Glasbena šola Breţice prireja v cerkvi sv. Lovrenca v Breţicah, v ponedeljek, 25.
marca 2019, ob 19. uri, koncert ob materinskem dnevu. Lepo vabljeni v čim
večjem številu. Vsem materam pa čestitamo za njihov praznik in se jim
zahvaljujemo, da so nosilke in varuhinje ţivljenja.
Tečaj priprave na zakon bo v Breţicah 29., 30. in 31. marca 2019 v ţupnišču v
Slomškovi sobi, in sicer vsak dan s pričetkom ob 16. uri.
V sklopu radijskega misijona Radia Ognjišče, ki bo od 6. do 14. aprila 2019, bo v
naši breţiški ţupniji spovedni dan, in sicer na cvetni postni petek, 12. aprila 2019,
od 7ih do 20ih.
VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018
(5. del)

V sredo, 13. junija, na god sv. Antona Padovanskega, kateremu je bila posvečena
nekdanja frančiškanska cerkev v Breţicah, smo imeli v organizaciji Ţupnije Breţice
in Gimnazije Breţice ob 17.00 v avli Gimnazije (nekdanji prezbiterij frančiškanske
cerkve sv. Antona Padovanskega) svečano proslavo, ki je bila v počastitev skoraj
300-letnega delovanja frančiškanov pri nas (1659-1941). Ob 19.00 je imel v farni
cerkvi sv. Lovrenca svečano sveto mašo in pridigo ljubljanski nadškof in metropolit
msgr. g. Stanislav Zore, OFM. Somaševali so duhovniki iz okoliških ţupnij, in sicer
g. prelat Alfonz Grojzdek, ţupnik v Krškem, pater dr. Mihael Vovk, OFM, g. Joţe
Pacek, ţupnik na Čateţu ob Savi, g. Janez Zdešar, ţupnik na Veliki Dolini, g. Roman
Travar, CM, kaplan iz Dobove, g. Boštjan Prevc, nadškofijski tajnik in domači
ţupnik Milan Kšela. Mašno daritev je z odličnim petjem obogatil naš cerkveni
pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje in organistke Jelke Ţnideršič. Ob tej priliki
je Društvo 1824 izdalo tudi brošuro »Dediščina breţiških frančiškanov«, za katero
je gradivo zbral naš breţiški rojak, zgodovinar dr. Joţe Škofljanec, računalniško
oblikoval in obdelal pa Domen Prevejšek.
V soboto, 16. junija 2018, smo z enim avtobusom romali k Mariji Pomagaj na
Brezje.
V nedeljo, 17. junija 2018, je pri sveti maši ob 10. uri pel in nastopal MePZ Encijan
iz Pulja, Hrvaška, in sicer v sklopu srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta pod
naslovom »Dobrodošli doma«.
V počastitev 27. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva drţavnosti je bila
slovesnost z mašo za domovino, v ponedeljek, 25. junija 2018, ob 19. uri v
Breţicah (cerkev sv. Roka). Somaševanje je vodil g. Joţe Špes, naddekan Savskega
naddekanata in ţupnik v Brestanici, somaševala pa sta g. Franc Rataj, CM in domači
ţupnik Milan Kšela. Slavnostni govornik je bil ţupan Občine Breţice, g. Ivan
Molan, program so s petjem popestrili pevci Mešanega pevskega zbora Ţupnije
Breţice (zborovodkinja: Jelka Ţnideršič). Po uradnem delu je sledila pogostitev in
druţenje ob lipi, od leta 1991 posvečeni domovini.
(se nadaljuje)

7. obletnica
NEDELJA
2. postna;
17. 3.
papeška nedelja
2019
Patrik (Patricij), škof,
misijonar

Ob 8. uri
Ob 10. uri
Ob 15. uri
Ob 18. uri

Ob 8. uri
PONEDELJEK
18. 3.
Ciril Jeruzalemski, škof,
2019 Ob 18. uri
cerkveni učitelj
Ob 8. uri

TOREK
19. 3. Ob 10. uri
Joţef, Jezusov rednik; 2019 Ob 18. uri
začetek tedna družine

Ob 19.uri

SREDA
Martin iz Brage, škof

20. 3.
2019 Ob 18. uri

21. 3. Ob 8. uri
ČETRTEK
9.00-10.00
Serapion, škof, mučenec 2019 Ob 18. uri
PETEK
Lea, spokornica

22. 3.
2019

Ob 8. uri
Ob 16. uri
Ob 18. uri

za farane / za † Pepco in Joţeta Šmajgl
za † Joţefa in Joţefo Koprivc in vse sorodnike
Križev pot po mestu
za † starše Ano in Joţeta ter brata Joţeta
Volčanšek, moţa Lazarja Mijokovič, sorodnike in
duše v vicah
za duhovnike v stiski, edinost v Cerkvi in trdnost
vere
za † Anico Ţerjav (obl.), Joţeta Ţerjav, Pepco in
Joţeta Baškovč
za † Joţeta Turk, mamo Marijo (obl.) in druţino
Bujak
za † Cvetko, Roziko, Marico in starše Marušič
za † brata Joţeta Černoš in starše Cilko in Joţeta
Černoš
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Majdo Ano Milutinovič (30. dan)
za razumevanje v druţinah in v drugih skupnostih
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Cizel Frančiško (7. dan)
za vse slovenske škofe in po njihovih namenih
v Domu upokojencev po namenu
za † Antonijo (obl.) in Mihaela Varlec, Klemenčič
Cvetko in Amalijo ter Janeza Lončar; postni govor
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

SOBOTA
Alfonz Turibij iz
Mongroveja, škof
NEDELJA
3. postna;
Katarina Švedska,
redovnica

Ob 8. uri

23. 3.
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

24. 3.
Ob 10. uri
2019 Ob 15. uri
Ob 18. uri

na čast Sv. Trojici za spreobrnjenje grešnikov in
vseh potrebnih
za † Urek Ivana (8. dan) /
za † Robida Janeza (nam. cv.)
za farane / za † očeta Jalovec Mihaela, stare starše
Grubič-Jalovec ter teto Joţefo Hribar
za † Krţan Martina (nam. cv.)
Križev pot v Šentlenartu
za † Perkopec Kristino (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!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 17. 3. 2019 do 24. 3. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda, 20. 3. 2019 ob 10.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

Verouk
Ţupnijska karitas
Vodenje Ţupnijske karitas in varstvo
osebnih podatkov (g. Matej Pirnat)
Ţupnijska karitas
Srečanje za neokatehumensko skupino
Neokatehumenat - evharistija

