
 
1. berilo: Joz 5,9-12; Psalm: 34;2. berilo: 2 Kor 5,17-21; 

Evangelij: Lk 15,1-3.11-32 

 

4. POSTNA NEDELJA  
 

Izgubljeni sin se vrne k očetu 

 

Prilika o izgubljenem sinu. Po pravici imenovana 

"evangelij evangelija", saj predstavlja višek Lukovega 
oznanila, ki je oznanilo o Boţjem usmiljenju. Govori o 
praznični gostiji, ki jo je pripravil Oče, da se razveseli 
Sina, mrtvega in vstalega, izgubljenega in najdenega. 

Bolj kot o "izgubljenem sinu" ali o "starejšem sinu" je to 
prilika o Očetu. Razodene nam njegovo brezmejno 

ljubezen do sina grešnika, njegovo radost, ko ga sin 
sprejme za očeta in končno povabilo pravičnemu, da se 
tudi on razveseli najdenega brata. Prilika je povabilo 

tistim, ki se imajo za pravične, da postanejo usmiljeni kot Oče. Sicer bodo ostali 
zunaj in godrnjali nad svatbo, ki jo Jezus slavi z grešniki. Spreobrnjenje ni toliko 
neka psihološka pot grešnika, ki se vrne k Bogu, ampak bolj zamenjava podobe 
Boga, ki jo morata storiti pravičnik in grešnik. Spreobrniti se pomeni odkriti neţno 
obličje, ki nam ga razodeva Jezus, se obrniti od svojega jaza k Bogu, preiti od obupa 

nad lastnim grehom - ali od domišljanja o lastni pravičnosti − k radosti, da smo 
sinovi in hčere Očeta. Spreobrniti se pomeni sprejeti Boga kot očeta, ki ljubi 
zastonjsko. Korenina greha je hudobno mnenje, slaba podoba o Očetu, skupna 
obema bratoma. Da bi se te podobe rešil, mlajši uporabi "strategijo uţitka", ki ga 
prek upora, pozabljanja, ateistične odtujitve in nihilizma oddalji od očeta. Starejši pa 
bi rad slabo podobo o očetu izboljšal, zato uporabi "strategijo dolţnosti". Ţivi neko 
hlapčevsko religioznost, ki ţrtvuje ţivljenjsko radost. Oba sinova imata očeta za 
gospodovalnega. Lahko rečemo, da ateizem in izkrivljena religioznost, razuzdanost 
in legalizem, nihilizem in hlapčevstvo vsi izvirajo iz istega studenca: nepoznavanja 

Boga. V ozadju je podoba trdega očeta-gospodarja.  

 

Prvi namen prilike je pripeljati starejšega brata k temu, da sprejme usmiljenega 
Boga. Oče "zgubljeno" ljubi vsakega izgubljenega sina. Sprejme in prizna za sina 

vsakega, pravičnega in grešnika. Preprosto zato, ker je Oče! Starejši brat pa je 
povabljen, da sprejme mlajšega za svojega brata. Samo tako bo mogel spoznati 
Očeta in kakor on postati usmiljen. Ta odlomek kliče k prehodu iz suţenjske vernosti 
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v sinovsko svobodo. Nismo ljubljeni od Očeta zato, ker smo dobri, ampak ker je on 
naš Oče. Biti sin ni vprašanje dostojanstva ali zasluţenja. Je dejstvo. Izvira iz 
očetovstva. Kadar sprejmemo za brate vse njegove sinove, postanemo podobni 
njemu, ki je usmiljenje za vse.  

 

Ko bomo poslušali to priliko, bomo v nevarnosti, da se zapremo v ţalost: spoznali se 
bomo v grehu mlajšega ali še bolj v grehu starejšega sina. Toda bolj moramo biti 
pozorni na srce Očeta, gledati njega, ne sebe. "Ko je bil mlajši sin še daleč, ga je oče 
zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil." To glejmo, vsako očetovo 
gesto, vsak vzgib njegovega srca. Nič ne more ostati zunaj njegove vseobjemajoče 
materinske ljubezni, noben greh, nobena zavoţenost, nobena trdota srca. Vse je 

preţeto z njegovim usmiljenim pogledom, ki vidi daleč, v najbolj skrite kotičke 
naših src. Njegov objem, njegovi dve roki sta trdni in neţni obenem. Njegov poljub 
je tisti, po katerem človek hrepeni: "Poljublja naj me s poljubi svojih ust," vzklika 
nevesta v Visoki pesmi (1,2).  

Da, zares "se je treba poveseliti in razveseliti", skupaj z Očetom in vsemi njegovimi 
otroci. 

 

Hvala ti, Bog Ljubezni, da me vedno sprejemaš. Pri tebi smo dobrodošli vsi – tako 

tisti, ki se včasih zgubimo, kot tisti, ki ostanemo in včasih dvomimo, godrnjamo. 
Hvala, da mi vodiš korak v zaupanje vate. Naj darove, ki mi jih obilno podarjaš, 

obilno delim z drugimi. Dar pripadnosti je dar za vse – vsi smo tvoje hčere in sinovi. 
 

OBVESTILA 

 

V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Kriţevega pota.  
 

Drugo postno srečanje v okviru verouka za odrasle kristjane (skrajšano VOK) bo v 
četrtek, 4. aprila 2019, v prostornih Slomškovega doma takoj po sveti maši (ob 
19.30). Nadaljevali bomo razmišljanje o Jezusovih poslednjih dneh v Jeruzalemu 

pred njegovim trpljenjem, od slovesnega vhoda v Jeruzalem do njegove aretacije v 

vrtu Getsemani. Tokrat je osrednja tema 'Jezus pri velikonočni večerji'. Srečanja 
vodi katehet Gorazd Bastašić. 
 

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

sicer, 5. 4. 2019, ob 19. uri v farni cerkvi (sveta maša in molitev pred Najsvetejšim 
za duhovno prenovo ţupnije). 
 

V petek, 5. 4. 2019, po večerni maši za birmance pripravljamo posebno srečanje, na 
katerem nam bo o svoji osebni izkušnji spreobrnjenja spregovoril Ensaf, bivši 
narkoman. Eno, kot ga kličejo vsi, ki ga poznajo, se je ţe v osnovnošolskih letih 
srečal z drogo, nato pa zabredel vse globlje, kar ga je vodilo ne samo v odvisnost, 



ampak tudi kriminalna dejanja. V nekem trenutku pa je spoznal, da ga iz spon mamil 

in bednega ţivljenja lahko reši le Bog, ki je bil takrat zanj še neznan. Odločil se je 
oditi v krščansko komuno v Španijo, kjer je preko spoznavanja Svetega pisma in 
pričevanj ostalih začel verovati v Jezusa in prenehal z drogiranjem. Rast v veri in 

ţivo poznavanje Svetega pisma sta sedaj ţe več let njegova vsakodnevna popotnica. 
Srečanje bo učilnici v Slomškovem domu in je za birmance obvezno, vabljeni pa 

tudi ostali veroučenci. 
Za starše in birmanske botre pa bo istočasno (5. 4. 2019, ob 20.00) v predavalnici 
Slomškovega doma, Krţičnikova 2, Breţice, pričevanje o ţivljenju in veri bo podala 
ga. Mateja Kolić ob ţivljenjski preizkušnji, ko je Kolićeva druţina izgubila moţa in 
očeta Štefka.  
 

Sveta maša s POSTNIM GOVOROM bo v Breţicah v petek, 5. aprila, (g. Gorazd 

Bastašić), ob 19.00; ob 18.30 bo priloţnost za sveto spoved. 
 

Prihodnja nedelja, 7. 4., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

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. 

 

Ţupnijska Karitas Breţice sporoča: »Ali veste, da vsak prebivalec Slovenije zavrţe 
pribliţno 73 kg hrane na leto?  
Hofer nam je omogočil, da lahko 2 x tedensko delimo kruh in zelenjavo prejšnjega 
dne ob torkih in petkih od 10.00 do 11.00 na sedeţu Karitas v Slomškovem domu, 
Krţičnikova 2, Breţice. 
 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018 
(7. del)         

 

V soboto, 4. avgusta, smo si v Poletnem gledališču Studenec pri Domţalah ogledali 
domačo gledališko predstavo »Lepo je biti muzikant« avtorja Andreasa 

Brandstätterja v odrski priredbi Eve Kraševec in Lojzeta Straţarja.  

V nedeljo, 5. avgusta, je bilo v Prlekiji - Ljutomeru srečanje prijateljev in 
poslušalcev  Radia Ognjišče, ki se ga je udeleţilo tudi nekaj Breţičanov. 
V nedeljo, 5. avgusta 2018, smo se poslovili od Štefka Kolića. Štefko je bil naš oţji 
ţupnijski sodelavec, izredni delivec svetega obhajila, bralec Boţje besede in s 
celotno svojo druţino vsestransko vključen v naše breţiško ţupnijsko občestvo. Pred 
27-imi leti je v ţupniji Kapele, kjer je preţivel otroštvo in mladost (vas Ţupelevec) 

pričel z oratorijem, ki se je ohranil vse do danes. Štefko, hvala ti za vse.  
V nedeljo, 12. avgusta, smo obhajali ţupnijsko ţegnanje v čast sv. Lovrencu 
Slovesno sveto mašo je bo vodil gospod nuncij, Nj. eksc. nadškof Juliusz Janusz. 

Po sveti maši je bilo tradicionalno druţenje faranov in romarjev pred cerkvijo.  
                                                                                                                 (se nadaljuje) 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

4. postna;  

Gvido (Vido),  

opat 

31. 3. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 10. uri 

 

 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † Pavlovič Martina  
za † Stojanovič Milana in Omerzu Slavka (obl.) / 
Šporar Gordano (obl.) /  
za † Janeza Robida, Anko Sušin, dr. Slavka Sušin, 
dr. Ivana Sakač in Ksenijo (obl.) 
za † Edvarda Klobasa (obl.) 

PONEDELJEK 
Tomaţ Tolentinski, 
misijonar, mučenec 

1. 4. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri  

za † Terezijo (obl.), Joţeta, 2 brata, moţa Todorja 
in sorodnike 

za † Jakoba, Joţefo in Rada Bertole, Ano 
Radanovič in Frančiško Oister 

TOREK 
Frančišek Paolski, 
puščavnik, redovni 

ustanovitelj 

 2. 4. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

 

Ob 19.uri 

za † Lidijo, Karla Lahenmaier in Moniko Grotz 

za † Vimpolšek Josipa (obl.), starše Bratanič 
Marijo in Franca 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Rihard (Riko), škof 

3. 4. 

2019 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Podpečan Ano (30. dan) 

ČETRTEK 
Izidor Seviljski, škof, 

cerkveni učitelj;  
1. četrtek 

4. 4. 

2019 

Ob 8. uri 
 

 

9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za duhovniške in redovniške poklice /  
za † Kovač Zlatka (30. obl.) 
sledi molitev pred Najsvetejšim 

v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Martina Ţnideršič (10. obl.) 

PETEK 
Vincencij Ferrer, 

duhovnik, duhovnik;  

1. petek 

5. 4. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16. uri 

Ob 19. uri 

za † Pinterič Inča (obl.), Ferdinanda Bah (obl.) in 
Ivanko Bah; sledi poboţnost 1. petka 
v Domu upokojencev po namenu 

za † Kneţevič Igorja (7. dan); postni govor,  

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 

Irenej iz Srema, škof, 
mučenec; 1. sobota 

6. 4. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Ano in Gabrijela Vouk, Janeza, Frančiško in 
Alojzijo Kolan; sledi molitev za druţine pred Najsvetejšim 

za † Makarovič Atosa (1. obl.), druţino 
Makarovič in druţino Bebek / 

za † Lipej Ivana (7. dan) 

NEDELJA 

5. postna; tiha nedelja 

Janez Krstnik de la 

Salle, duhovnik,  

redovni ustanovitelj 

7. 4. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

Ob 19.uri 

za farane /  

za † Marjana Kostevc (obl.),  † Kostevčeve, 

Ogorevčeve in † Franca Ferenčak 

za † Franca, Matildo in Terezijo Vretič 

za † Baškovič Vilmo (30. dan) in očeta Baškovič 
Miroslava (obl.) 

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 31. 3. 2019 do 7. 4. 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, 4. 4. 2019 ob 19.30 Verouk za odrasle (VOK), katehet Gorazd 

Bastašić 

Petek, 5. 4. 2019 ob 20.00 Pričevanje Mateje Kolić (za odrasle) 
Pričevanje Ena (za veroučence) 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 


