
 
1. berilo: Sir 24,1-4.8-12; Psalm:147; 2. berilo:Ef 1,3-6.15-18; Evangelij: Jn 1,1-18 

 

           Vsem faranom in prebivalcem mesta Breţice, vasi Bukošek, 
Brezina, Cundrovec, Gornji Lenart, Šentlenart, Trnje in Zakot 

ţupnik Milan Kšela ţeli blagoslovljeno 2020. 

 

2. NEDELJA PO BOŢIČU 
 

Beseda je luč, moč, milost 
 

Zakaj začne evangelist Janez svoj evangelij z opisom Boţje Besede in  
ustvarjanjem vesolja in človeštva? Kako lahko začetek Janezovega evangelija 
poveţemo z začetkom Svetega pisma (1 MZ 1,1-3)? Izraz »Boţja beseda« je bil 
pogost tudi med Judi. V Stari zavezi je bila Boţja beseda dejavna, ustvarjalna in 
dinamična beseda. »Z GOSPODOVO besedo so bila narejena nebesa, z dihom 
njegovih ust vsa njihova vojska.« (Ps 33, 6). Pisatelj knjige Modrosti govori o 

Bogu, kot tistem, »ki si vse naredil s svojo besedo« (Mdr 9,1). Boţja beseda je 
izenačena z Boţjo modrostjo. »Gospod je z modrostjo postavil zemljo« (Prg 
3,19). V knjigi modrosti je »modrost« opisana kot večna, ustvarjalna in 
razsvetljujoča moč Boga. Tako »beseda« kot »modrost« razume Stara zaveza kot 
eno in isto (Mdr 18,14-16).  

Janez opisuje Jezusa kot Boţjo ustvarjalno ter ţivljenje in luč 
dajajočo besedo, ki je prišla na zemljo v človeški obliki. »Bog je 
tako ljubil svet, da je dal svojega edinega Sina, da kdor vanj veruje, 

ne bi umrl, ampak bi imel večno ţivljenje« (Jn 3,16). Jezus je Boţja 
modrost in moč, ki je ustvarila svet in ga vzdrţuje, ki je prevzel 
človeško naravo, da bi v njem vse doseglo svoje odrešenje. Jezus je 
postal pravi človek, a hkrati ostal pravi Bog. »Kakršen je bil, je 

ostal, in kakršen ni bil, je postal« (iz antičnega cerkvenega antifona za jutranjo 
molitev). Jezus Kristus je pravi Boţji Sin, ki je, ne da bi prenehal biti Bog in 
Gospod, postal človek in naš brat. Krščanska vera je od časov apostolov vztrajala 
pri utelešenju Boţjega Sina, »da je Jezus Kristus prišel v mesu« (1 Jn 4,2).  
Kristjani nikoli ne prenehamo oznanjati čudeţa Učlovečenja. Boţji Sin je prevzel 
človeško naravo, da bi v njej dosegel naše odrešenje. Boţji Sin ... je delal s 

človeškimi rokami; je mislil s človeškim umom. Delal je s človeško voljo in s 
človeškim srcem je ljubil. Ker je bil rojen iz Device Marije, je bil resnično eden 
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izmed nas, nam podoben v vseh stvareh, razen v grehu (Cerkev v sedanjem 

svetu).  

Boţjo slavo bomo lahko videli le po Jezusu Kristusu. Jezus je postal deleţen naše 
človeškosti, da bomo lahko mi deleţni njegove Boţje narave (2 Pt 1,4). Bog je 
ţelel in ţeli za nas od vsega začetka, da bi bili popolnoma zdruţeni z njim. Ko je 
Jezus prišel, je Bog postal razodet kot Bog in Oče našega Gospoda Jezusa 
Kristusa. Z našim zedinjenjem z Jezusom Bog postane naš Oče in mi njegovi 
sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre. Koliko in na kakšen način se 
zahvaljujemo Očetu, ker je poslal svojega edinorojenega Sina, da smo postali 

njegovi sinovi in hčere in da bomo tako lahko deleţni njegove slave?  
Vsemogočni Bog in Oče luči, tvoja večna Beseda je prišla med nas. Odpri naše 
srce, da bomo sprejeli njegovo ţivljenje in da bo naše ţivljenje res napolnjeno z 

njegovo slavo in njegovim mirom. 

 

ŢUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2019 
ROJSTVA IN KRSTI Vseh rojstev v porodnišnici Splošne bolnišnice Breţice je bilo 

474, iz teritorija naše ţupnije je bilo rojenih 36 otrok, od tega 19 dečkov in 17 deklic. 

Vseh krstov smo imeli 36, 16 dečkov in 20 deklic; iz cerkveno urejenih zakonov je 

14 krščencev, iz civilnega zakona 1 in izvenzakonske skupnosti 21. Leto prej smo 

imeli 32 krstov. 

POROK je bilo 5, leto prej 4. 

POGREBI Vseh cerkvenih pogrebov je bilo 60, moških 31 in  ţensk 29. Previdenih 

(pred smrtjo so prejeli zakramente) je bilo 19. Vzroki smrti: odpoved srca 24, rak 16, 

starost 9, kap 4, pljučnica 3, po eden pa sladkorna bolezen, infarkt, ščitnica in 
bolezen motoričnega nevrona. Ţarnih pogrebov je bilo 53, s krsto pa 7. 

VEROUK obiskuje 169 veroučencev. Leto prej 208. 
VERSKI TISK  Druţino je naročalo preko ţupnijskega urada 12 naročnikov, dodatno 
po pošti na dom 38. Ognjišče preko ţupnijskega urada 34, dodatno po pošti na dom 
20. Mohorjeve knjige ţe nekaj let naroča 5 naročnikov, samo koledar 7. Posamezni 

imajo naročena tudi Misijonska obzorja, Mavrico, Prijatelja bolnikov. 
SVETE MAŠE V naši ţupniji imamo ob nedeljah in praznikih 3 svete maše, s tem da 
je sobotna večerna maša ţe nedeljska. Med tednom pa sta vsak dan razen srede tudi 

2 maši, zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 18.00, v letnem času pa ob 19.00. V Splošni 
bolnišnici Breţice v kapeli Lurške Matere Boţje je maša vsak torek ob 19. uri (obisk 
v povprečju 1 pacient in 7-8 vernikov od zunaj). V Domu upokojencev Breţice pa je 

maša vsak petek ob 16. uri. K  sveti maši vedno od 45 do 52 oskrbovancev. To se 

dogaja ob lepem sodelovanju streţnega osebja, ki pripelje k maši tudi do 20 
nepokretnih oskrbovancev na vozičku. V obeh kapelah mašujemo po vnaprej 
določenem razporedu duhovniki naše Videmske in sosednje, Leskovške dekanije. 
Sveto popotnico je v Splošni bolnišnici Breţice v letu 2019 prejelo 62 pacientov iz 

naše in različnih okoliških ţupnij. Za prvi petek obiščemo 3-5 bolnikov po hišah oz. 
stanovanjih.  



SVETO OBHAJILO V letu 2019 smo razdelili okrog 18.500 svetih obhajil. Pri delitvi 

obhajila pomagata izredna delilca svetega obhajila Ţnideršič Lenart in Ivan Zofič, ki 
imata za to pooblastilo in imenovanje od škofa.  
Prvoobhajancev je bilo 29. Leto prej 24. 

ŢUPNIJSKA OZNANILA tiskamo v 330 izvodih. 

 

OBVESTILA 
 

Januar - mesec verskega tiska Po tradiciji je v Sloveniji januar mesec verskega 

tiska. Takrat običajno poravnavamo naročnino na verske časopise in to je tudi 
priloţnost za razmislek o pomenu verskega tiska v duhovnem ţivljenju. Ta ima 
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju naših stališč, 
zasidranih v krščanstvu. Če ne poznamo krščanskih stališč, jih ne bomo znali 
zagovarjati v pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih ţiveti. Zato ima 
verski tisk neprecenljivo vlogo pri oblikovanju našega krščanskega svetovnega 
nazora. 

 

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

vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

V ponedeljek, 6. januarja, obhajamo praznik Gospodovega 

razglašenja ali Sveti trije kralji.  

Na praznik Svetih treh kraljev, 6. 1. 2020, bo ob 8.00 in 10.00 

maševal g. Tone Kerin, misijonar na Madagaskarju. Lepo 

vabljeni v čim večjem številu. 
Med mnogimi slovenskimi duhovniki, ki svoje poslanstvo uresničujejo v misijonih v 
Afriki, je tudi lazarist Tone Kerin, doma iz kmečke in verne druţine v Straţi pri 
Krškem. Njegov drugi dom je ţe 34 let Madagaskar, ki velja za eno najrevnejših 
deţel na svetu. A tam kljub pomanjkanju in revščini ţivijo srčni ljudje, ki jim Tone 
Kerin z veseljem pomaga odkrivati radosti ţivljenja in krščanske vere. Neprecenljiv 
pa je tudi njegov prispevek pri izobraţevanju in razvoju – zgradil je ţe ničkoliko šol, 
cerkva pa tudi cest. In načrtov ima še veliko. 
»Pravzaprav sploh nisem imel v mislih misijonarstva, a zgodilo se je ravno to. Ob 
koncu študija teologije v Ljubljani so nas bogoslovce med dopustom obiskali 
slovenski misijonarji: Janez Puhan, Janko Slabe, Rado Sušnik, Pedro Opeka, nam 
predstavili svoje delo ter nas obenem prosili, ali bi jim morda kdo lahko prišel 
pomagat. Takrat je bilo v Sloveniji duhovnikov še veliko, misijonarji pa so me 
navdušili. Hitro sem se odločil, da grem, hotel sem pomagati. Po duhovniškem 
posvečenju leta 1985 sem šel v Afriko, postal škofijski duhovnik in ţe na 
Madagaskarju opravil noviciat.« 

 

Ţupnijska Karitas Breţice sporoča, da ne sprejema nobenih oblačil, ker je 
skladišče polno, odjema pa ni. Hvala za razumevanje. 
 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
2. nedelja po boţiču 

 

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.) 
PONEDELJEK 

Gospodovo razglašenje 
Sveti trije kralji 

Gašper, Miha, Bolteţar 

6. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Zupančič Zinko (nam. cv.) 
za † Vašcer Pepco (obl.), sorodnike Ţnideršič-

Vašcer 
za † Godler Elizabeto (30. dan) 

TOREK 
Rajmund Penjafortski, 

duhovnik 

 7. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

na čast Roţi skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah 

za † Ţust Alenko Marijo roj. Berglez 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Severin Noriški,  

opat 

8. 1. 

2020 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje sv. maše ni. 
Duhovna obnova za duhovnike v Sevnici. 

za † Lipej Antona (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Hadrijan, opat  

9. 1. 

2020 

Ob 8. uri  
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

v zahvalo in po namenu 

v bolniški kapeli molitev za ţivljenje 

za † Marijo Mirt (obl.) in vse sorodnike. 

PETEK 
Gregor Niški, škof,  

cerkveni učitelj 

10. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 
Ob 18. uri 

za † Jamnik Ivana-Ţanija (nam. cv.) 

v Domu upokojencev za † Joţefo Zorko (30. dan) 
za † Ogorevc Joţefo (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše ţupnije 

SOBOTA 
Pavlin Oglejski II.,  

škof 

11. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

za † sošolca Potočnik Petra iz Ljutomera 

za † Gerjevič Frančiško-Marijo (nam. cv.) 

za † Bukovinski Darka (7. dan) 

NEDELJA 

 
JEZUSOV KRST 

 

Tatjana (Tanja) 

12. 1. 

2020 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Veroniko, Ivana in Cecilijo Vretič, 
starše Omerzu, Marijo in Joţeta Koprivnjak, 
Maksa Zorko in Marijo Pečar 
za † Bojana in Angelco Kovačič, Icija in Marto 
Lepšina 

za † Gumzej Joţeta (obl.) in druţine Gumzej - 

Kovačič 

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. 
 

Seja ŢPS bo v soboto, 18. januarja 2020, ob 19.00 v Slomškovi sobi v ţupnišču. 
 
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, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 
 

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

Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska Karitas 
Sreda od 15.00 do 16.00 Župnijska Karitas 
Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 
Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

Nedelja, torek, sreda, četrtek verouk 
 


