
 
1. berilo: Sir 3,2-6.12-14; Psalm: 128; 2. berilo: Kol 3,12-21;  

Evangelij: Mt 2,13-15.19-23 

 

  Milosti in božjega usmiljenja polno novo leto 2020 

             vam želi župnik Milan s sodelavci  
                in tudi vsi sobratje duhovniki,  

                          ki prihajajo v Brežice  
          in pomagajo pri pastorali naše župnije. 

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 
 

Matejev evangelij nekateri imenujejo »evangelij kraljestva«, saj nas evangelist 
Matej vabi, da razmislimo o prihodu nebeškega kraljestva. Nekateri v strukturi 

njegovega evangelijskega pripovedovanja vidijo dramo v sedmih dejanjih, ki 

obravnava prihod tega kraljestva. Drama se začne s pripravo na prihod kraljestva 
v osebi dečka Mesije in konča s prihodom kraljestva v trpljenju, smrti in 
vstajenju Jezusa Kristusa, Božjega Sina.  
 

Evangelijski odlomek, ki nam je tokrat dan v molitveno premišljevanje, je del 
tako imenovanega prvega dejanja, kjer nam Matej predstavi Jezusa kot izpolnitev 

obljub iz Svetega pisma. Matejev evangelij pogosto citira staro zavezo, da bi 

pokazal, da se je v Kristusu izpolnila postava in preroki. Jezus, izpolnitev in 

polnost Svetega pisma, je prišel na svet, da bi znova vzpostavil nebeško 
kraljestvo, ki je bilo že razglašeno v zavezi, ki jo je Bog sklenil s svojim 
narodom. Z Jezusovim prihodom ta zaveza ni več rezervirana samo za judovsko 
ljudstvo, ampak je razširjena na vse narode. Matej nagovarja skupnost krščanskih 
Judov, ki jo je preganjala sinagoga, in jo poziva, naj bo odprta za pogane. Je 

modri pisec, ki zna iz svoje zakladnice črpati tisto, kar je staro in kar je novo. 
Njegov evangelij je bil najprej napisan v 

aramejščini in nato preveden v grščino.  
 

Matej (2,13-23) je del poglavja, ki obravnava 

rojstvo in otroštvo »Jezusa Kristusa, Davidovega 
sina, Abrahamovega sina« (Mt 1,1). Jezus je sin 
svojega naroda, vendar je tudi sin celotnega 
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človeštva. V njegovem rodovniku najdemo tuje vplive (Mt 1,3-6). Po materi 

Mariji in rejniku Jožefu so trije modri (magi) prvi poklicani, da se poklonijo 
novorojenemu Mesiji (Mt 2,11). Mesija s svojo lučjo privlači modre k sebi in jim 
ponuja odrešitev (Mt 2,1-12). Za razliko od Heroda in vznemirjenih 

Jeruzalemčanov magi to odrešenje sprejemajo (Mt 2,3).  
 

Jezus že od svojega rojstva podoživlja bolečo izkušnjo svojega ljudstva v 
izgnanstvu, ki je bilo vedno znova ponižano. O tem govori prav pomor nedolžnih 
otrok in beg svete družine v Egipt. Toda, ker je bil komaj rojeni Jezus zaupan v 
skrb Jožefu, ki se je bil pripravljen, ko ga je Bog poklical, naj se »odpravi na 
pot« in zapusti svojo znano okolje − svoj dom, prijatelje in sorodnike in varnost 
− neustrašeno odpovedati lastnim načrtom, to preganjanje ni imelo tragičnih 
posledic.  

 

Bog ima načrt prav za vsakega človeka. S svojim načrtom Bog daje vsakemu 
človeku milost in zagotovilo, da ga bo v življenju varno vodil in poskrbel zanj. 
Ali zaupate svojemu nebeškemu Očetu in njegovemu načrtu za vaše življenje? 
Ali ste pripravljeni žrtvovati svoje načrte zaradi Božjega načrta? Ali ste 
pripravljeni brez dvoma služiti Bogu in opravljati kakršno koli poslanstvo, ki 

vam ga daje? »Gospod Jezus, napravi me za zvestega služabnika svoje Besede in 
varuha svoje resnice. Pomagaj mi, da te bom voljno poslušal tako kot sta to 
zmogla Jožef in Marija.« 

Hvala za priložnosti, Gospod,  
kjer se učim voljnega poslušanja kot Marija in Jožef.  

Gospod Jezus, napravi me za zvestega služabnika svoje besede  
in varuha svoje resnice. 

 

ZAHVALA in OBVESTILA 
 

Vsem, ki ste sodelovali v pripravah na naše božično praznovanje, Bog povrni! 
Jaslice je s svojimi sodelavci postavil Jurij Žnideršič. Animatorji so nam na prošnjo 
skavtov prinesli Betlehemsko lučko. Hvala Nuški Polovič in njenim sodelavcem za 
čiščenje in krašenje cerkve. Hvala možem, ki so postavili smreke, in članom Društva 
1824 za okrasitev smrek z zvezdami narejenimi iz čipk. Hvala Davidu Križmanu, 
Veroniki in Krištofu Strnad, ki so pripravili in izvedli božičnico pred polnočno sveto 
mašo. Hvala cerkvenim pevcem in pevovodjem za lepo petje božičnih pesmi in 
spremljanje na orglah pri vseh prazničnih svetih mašah. Hvala tudi cerkvenim 

ključarjem in ŽPS-ju naše župnije. Hvala ženam, ki skrbijo za red in čistočo v 
župnišču.  
 

 

 



Lepo vabljeni na drugi sveti večer v letu (31. 12. 2019) ob 18. uri k zahvalni sveti 

maši v farno cerkev v Brežice, ko bomo zapeli zahvalno pesem za vse dobrote in 
preizkušnje, ki smo jih preživeli v letu 2019 in to leto odhaja, kakor vsa druga leta v 

zgodovino.  

 

Koledniki nas bodo obiskali v soboto, 4. 1. 2020. Obisk treh 

kraljev opravimo po razporedu iz prejšnjih let. Če kdo želi na 
novo, naj prijavi v župnišču. Koledniška akcija ima misijonski, 
verski, kulturni in pastoralni značaj. Darovi, ki jih dajete, so 
namenjeni za določen misijonski projekt.   

 

Prihodnja nedelja, 5. 1. 2020, je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

V župnišču dobite Družinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€, 
običajni enolistni stenski koledar Družine 0,70€.  
 

Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki, dvignite jih. Na voljo je tudi samo 
Mohorjev koledar. Naročnina za Mohorjeve knjige za prihodnje leto je 49€. 
 

Vabimo k obnovitvi naročnine za Družino, celoletna naročnina za 2020 je 112,42 € 
in Ognjišče, celoletna naročnina 33,50 €. 
 

Molitev za imenovanje novega škofa 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji 

pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, 

zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. 
Naj uči z zgledom svoje osebnosti, 

nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju 

in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Očenaš. Zdrava Marija. 
 

 

 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020 

 

Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

 

 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
SVETA DRUŽINA 

 

Tomaž Becket, škof, 
mučenec 

29. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Toneta Furlan (obl.), brate Slavka, 

Ivana, Joškota, sestri Heleno, Tonko, starše 
Žerjav, svake Tinčeta, Marka, Andreja, starše 
Jakolič in trpeče duše v vicah 

za † mamo Marijo (40. obl.) in vse † Pavlovičeve  
za † Žibred Ivano-Marijo (7. dan) 

za † starše Simčič, starše Miklavžin in sorodnike 

PONEDELJEK 
Feliks I., papež 

30. 12. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Pršlja Ilija 

 

za † Bohak Jerneja (7. dan) 

TOREK 
Silvester (Silvo), papež 

 31. 12. 
2019 

Ob 8. uri 
Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za † Bartolome Eriko (nam. cv.) 
za † družino Turk in Bujak 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
MARIJA,  

SVETA BOŽJA MATI 

novo leto – dan miru; 
začetek meseca verskega tiska 

1. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

v čast Mariji in za blagoslov v novem letu 

za † Dernikovič Franca in Roziko 

 

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Bazilij Veliki,  

škof, cerkveni učitelj;  
1. četrtek  

2. 1. 
2020 

Ob 8. uri  
 

9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za duhovniške in redovniške poklice; 
molitvena ura pred Najsvetejšim 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Veroniko (obl.) in Vinka Lapuh in sorodnike 

PETEK 
Presveto Jezusovo ime;  

1. petek 

3. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

za † Gramc Avgusta; 
sledi pobožnost 1. petka 

v Domu upokojencev po namenu  

za † Geršak Borisa (30. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Elizabeta Seton, redovnica; 

1. sobota 

4. 1. 
2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za blagoslov družin in trdnost vere 
molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Polovič Matildo (7. dan) 
NEDELJA 

2. nedelja po božiču 

 
Janez Nepomuk  

Neumann, škof 

5. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Ivana Šetinc in sorodnike 

za † Dušo Volčanšek-Dolinšek (5. obl.) 
 

za † Petelinc Antona in Slivšek Angelo (obl.) 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice  
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Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, 
Kržičnikova 2, Brežice. 
 
MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški bolnišnici. Lepo 

vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice 
Brežice.  
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti maši. 
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  

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

