1. 3. 2020
1. berilo: 1 Mz 2,7-9;3,1-7; Psalm:51; 2. berilo:Rim 5,12-19; Evangelij: Mt 4,1-11

1. POSTNA NEDELJA
Po puščavi hodim z Jezusom
Kaj je prisililo Jezusa k iskanju samote, stran od svoje druţine in prijateljev, za
tako dolgo obdobje? Je bila to preprosto priprava za njegovo
poslanstvo? Ali ga je hotel hudič zvabiti v past? Beseda
skušnjava navadno pomeni spodbudo, da naredimo nekaj, kar je
narobe ali prepovedano. Preizkušnja pa pomeni tudi preizkus v
smislu, da bi videli, ali smo pripravljeni na določeno nalogo.
Jezus je bil podobno kot sta bila Abraham in Mojzes,
preizkušan v pripravi na svoje poslanstvo. Štirideset dni je bil v
puščavi brez hrane in z le malo zavetja. V tej divjini ni imel ničesar, da bi
vzdrţal, razen tistega, kar mu je Oče zagotovil med štiridesetimi dnevi molitve in
posta. Jezus je bil v tem surovem okolju v skušnjavi, ki ga je hotela prepričati, da
je brez potrebe sprejeti bolečine in stiske, poniţanja in zavrnitve, trpljenje in smrt
na kriţu.
Jezus svobodno vstopi v puščavo, da bi premagal skušnjavca. Jezus zavrača
hrano, da bi pokazal svojo odvisnost od nebeškega kruha, Boţje besede, ki je
njegova moč ne le v njegovi fizični lakoti, temveč tudi v uri skušnjave.
Kje je Jezus našel moč, da preţivi tako nečloveške razmere v puščavi kot tudi
zapeljivčeve skušnjave? Hranil se je z Boţjo besedo, sledil Svetemu Duhu in
popolnoma zaupal Očetu oz. njegovi volji.
Satan nas bo zagotovo skušal in se bo trudil, da ne bi verjeli Očetu in njegovi
volji za nas, temveč da bi izbrali svoj prav, svojo voljo. Če se nas ne bo mogel
povsem od vere in nas zvabiti v smrtni greh, nas bo poskušal prepričati, da bomo
sprejeli vsaj odločitve odvrniti, ki nas bodo malo po malo vodile stran od Boga,
od ţivljenja z njim, v zaupanju v njegovo besedo, njegovo voljo.
Jezus je bil skušan tako kot mi, a skušnjave je premagal ne s svojim človeškim
trudom, ampak z milostjo in močjo, ki mu jo je dal njegov Oče. Moral se je
odreči zaupanju zgolj v svoje lastne moči. Uspelo mu je, ker je zaupal Očetu.
Luka pravi, da je bil Jezus »poln Svetega Duha« (Lk 4,1). Ko ga je hudič skušal,

se Jezus ni poskušal boriti proti svojemu nasprotniku zgolj z svojo lastno
človeško močjo. Zanesel se je na moč, ki mu jo je dal Sveti Duh (Lk 4,1).
Kako pa lahko mi premagamo greh in pridobimo svobodo nad svojimi
neizprosnimi poţelenji in laţmi satana in sveta? Oče tudi nam po Jezusu daje
svojega Svetega Duha, da nam pomaga v naših slabostih (Rim 8,26) in nam bo
vodnik in tolaţnik v skušnjavah in preizkušnjah (1 Kor 10,13). Gospod daje
milost poniţnim, ki priznavajo svojo odvisnost od njega (Jak 4,6) in nam
pomaga, da se upremo laţem in napadom našega sovraţnika, Satana, ki nas ţeli
uničiti (1 Pt 5,8-10; Ef 6,10–18). Sveti Duh je vedno v nas in nam ţeli pomagati.
Vprašanje je samo, ali mu dovolimo, ga prosimo za pomoč. On nam ţeli dati
potrebno moč in pogum, da se upremo grehu in zavračamo Satanove laţi in
prevare. Bog ţeli, da bojujemo »dober boj vere« (1 Tim 6,12) z močjo, ki izhaja
iz Svetega Duha. Takoj si skušajmo odgovoriti na vprašanji: Na koga se mi
zanašamo v času skušnjav? S kom mi sodelujemo, ko se srečujemo s
skušnjavami v ţivljenju?
Sveti Duh, hvala, da si z menoj v boju s skušnjavami.
Hvala za milosti, ki pridejo obilno, ko se odločim, da sledim tvojemu navdihu.
To so prave kopeli ljubezni!
Hvala ti za vodenje in vso podporo, da vztrajam na poti Ljubezni,
ki me vodi v Božje kraljestvo.

OBVESTILA
Današnja nedelja, 1. 3., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za
vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar.
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Kriţevega pota.
Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola (26. 2. – 11. 4. 2020) z geslom
»Za zdravje in zdrave odnose« vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na
cesti, pri delu v sluţbi in v druţbi odgovorni brez alkohola in drugih drog.
Ţelimo si zdravja in zdravih odnosov v druţinah. Radi bi varno prišli na cilj
in pri tem ne ogroţali drugih.
Ţupnijska Karitas Breţice potrebuje in išče sodelavce in prostovoljce. Vsi, ki ste
pripravljeni sodelovati, vljudno vabljeni vsak torek od 9. do 12. ure v Karitasove
prostore v Slomškovem domu, Krţičnikova 2, Breţice.
Tečaj priprave na zakon bo v Breţicah 20. 3., 21. 3. in 22. 3. vsakič od 16.00 do
18.00 v Slomškovi sobi v ţupnišču, Cesta prvih borcev 34.

VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2019
(8. del)
V nedeljo, 20. oktobra, so bili naši cerkevni pevci pod duhovnim vodstvom našega
kateheta g. Gorazda Bastašiča na romanju v ţupniji Drage in v drugih okoliških
grkokatoliških ţupnijah.
Društvo 1824 je v sklopu dogodkov Breţiški oktober 2019 v torek, 29. oktobra, v
počastitev občinskega praznika pripravilo ulično fotografsko razstavo “Ţivljenje
breţiške ulice” iz arhiva Davorja Lipeja 5. Na odprtju je bil predstavljen tudi
izbor iz bogatega AV gradiva Davorja Lipeja, povezan z razstavo – s pogledom na
ţivljenje osrednje breţiške ulice – Cesta prvih borcev od leta 1991.
V novembru smo pred sv. mašami molili Kriţev pot za naše rajne po »spominih«.
5. novembra smo obhajali Lenartovo, zahvalno nedeljo, sv. mašo je v Šentlenartu
daroval g. Rok Gajšek, CM, duhovni pomočnik v Dobovi.
V sredo, 13. novembra, smo imeli duhovniki Videmske dekanije pastoralno
konferenco v Breţicah.
V tednu od 17. do 23. novembra smo obhajali teden zaporov pod naslovom »Kaj je
zate svoboda & si ti svoboden?«
V nedeljo, 24. novembra smo bili na 25. Gala koncertu prijateljev Radia Ognjišče
v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Društvo 1824 in Ţupnijska Karitas Breţice sta v petek, 29. novembra, in v soboto,
30. novembra, organizirali delavnice izdelovanja adventnih venčkov in boţičnih
okraskov za smreke.
Na 1. adventno nedeljo, 1. decembra, je bil v Kulturnem domu v Breţicah 27.
tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki ga prireja Ţupnijska Karitas
Breţice.
V četrtek, 5. decembra, smo imeli ob 17. uri v ţupnijski cerkvi Miklavţevanje,
obdarjenih je bilo 115 otrok. Miklavţeva ekipa je v sodelovanju Ţupnijske Karitas
istega večera obdarila tudi preko 150 oskrbovancev Doma upokojencev Breţice.
V soboto, 7. decembra, je bil v dvorani Mestne hiše v Breţicah Ţenski klepet ob
kavi z gostjo Mojca Giacomelli, mamico petih otrok, sicer pa vodjo Zavoda Ţivi na
polno.
Na praznik Marijinega brezmadeţnega spočetja, 8. decembra, smo se udeleţili
slovesnosti v hišni kapeli Doma za starejše občane v Lenartu v Slovenskih goricah
ob praznovanju 75-letnice mašništva (smaragdna sv. maša) upokojenega
mariborskega pomoţnega škofa msgr. dr. Joţefa Smeja.
22. decembra so skavti prinesli Lučko miru iz Betlehema.
Mešani pevski zbor KUD Breţice, ki ga vodita zakonca Elizabeta in Dragutin
Kriţanič, je v nedeljo, 22. decembra, imel v farni cerkvi predpraznični koncert.
Jaslice v farni cerkvi sv. Lovrenca je s svojimi sodelavci postavil Jurij Ţnideršič.
Sveti večer smo obhajali v lepem svečanem vzdušju, pred polnočnico so David
Kriţman, Veronika in Krištof Strnad pripravili boţičnico.
Sledila je polnočnica z zelo ubranim petjem naših cerkvenih pevcev in tudi otrok.
Od starega leta pa smo se na Silvestrovo ob 18. uri v farni cerkvi sv. Lovrenca v
Breţicah poslovili s sveto mašo in zahvalno pesmijo.

8. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
1. postna
Albin (Zorko),
škof

PONEDELJEK

Neţa (Agnes) Praška,
klarisa, opatinja

TOREK
Kunigunda,
kraljica

SREDA
Kazimir,
poljski kraljevič
ČETRTEK
Hadrijan (Jadran),
mučenec;
1. četrtek

PETEK
Fridolin, opat,
1. petek

1. 3.
2020
2. 3.
2020
3. 3.
2020

4. 3.
2020

Ob 10.uri
Ob 18. uri

za farane /
za † Ano, Marijo, rodbino Lašič in teto Francko
za † Joţeta Šmajgl (20. obl.)
za † Pirc Angelo (30. dan)

Ob 8. uri

za zdravje na duši in telesu

Ob 18. uri

za † Podpečan Ano (obl.)

Ob 8. uri

za † Travnikar Franca (obl.) in 3 sestre, 2 Joţeta
in Ano Sotelšek
za † Ţnideršič Franca, Franca in Albino Kralj,
druţino Drečnik
v bolniški kapeli po namenu
za † Zupančič Zinko (nam. cv.)
za † starše Franca in Pepco Zagmajster /
v zahvalo Materi Boţji/
za † Jerneja Molana, starše Molan Jerneja in
Pepco ter Stano Molan (30. dan)
za † Derenda Franca, starše Derenda in Marijo
Travnikar, sledi molitev pred Najsvetejšim za

Ob 18. uri
Ob 19.uri
Ob 8. uri
Ob 18. uri

Ob 8. uri

5. 3.
2020

6. 3.
2020

9.00-10.00

duhovniške in redovniške poklice
v bolniški kapeli molitev za življenje

Ob 18. uri
Ob 8. uri

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.)
za spreobrnjenje k Bogu Jezusu Kristusu

Ob 16.uri
Ob 18. uri

v Domu upokojencev po namenu
za † Ivanko Ogorevc (obl.) in Franca Ferenčak ter
vse † Ogorevčeve

sledi pobožnost 1. petka

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

SOBOTA
Perpetua in Felicita,
mučenki; 1. sobota

7. 3.
2020

NEDELJA

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

2. postna
Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

8. 3.
2020

Ob 10.uri
Ob 18. uri

za † Franca (obl.) in Ano Kšela

sledi molitev pred Najsvetejšim za družine

za † Pavlovič Martina (obl.)

za farane /
za † Antona Bruderman (obl.), † Brudermanove,
Vogrinčeve, Bobnarjeve in Korčétove
za † Strgar Staneta (38. obl.), starše Strgar in
Zorič
za † Urek Ivana (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.
V času od 1. do 5. marca 2020 sem na duhovnih vajah. Zaradi moje odsotnosti se v nujnih
primerih obrnite na Ţupnijo Dobova, g. Matej Uţmah, CM, ţupnik, mob.: 041/820-324.

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 1. 3. 2020 do 8. 3. 2020
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer
Nedelja, torek, sreda, četrtek

Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
neokatehumenat - evharistija
verouk

Spodbude za postni čas
1. nedelja: Jezus je šel v Galilejo oznanjat Boţji evangelij
in govoril: «Čas se je dopolnil in Boţje kraljestvo se je
pribliţalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr
1,14-15)
V sredo, na Pepelnico, smo z duhovnikovim kriţem s pepelom na
čelo prejeli opozorilo. »Prah si in v prah se povrneš...« Ne gre zato,
da se ne bi spoštovali in se samopomilovali. Nasprotno! Kot Boţja
stvaritev sem ustvarjen po Boţji podobi, a spodobi se, da si vzamem
čas za pripravo na največji krščanski praznik. Se zamislim o lastnem
načinu ţivljenja. Me je trenutno stanje v svetu pripravilo do tega, da
samo hitim in se zvečer ţalostno obrnem na minuli dan, ki je stekel
mimo, ne da bi izpolnil to ali ono? Kaj šele, da bi si vzel čas, se
umaknil v »puščavo«, da premislim o smislu ţivljenja. Kaj je v
mojem srcu, v moji duši?
Sem doma in se zdi, da sem sam? Sem v sluţbi in nihče ne ve nič o
Bogu? Sem v bolečinah in ne vidim razloga za veselje? Sem ţe z
molitvijo poizkusil, pa se ni nič zgodilo? Saj nima smisla ...
Jezus se je večkrat v treh letih javnega delovanja, umaknil v samoto
in molil. Torej se je povezal z Očetom. Tudi On je potreboval
navezo, »infuzijo« Boţje pomoči. Pa jaz? Še kako sem potreben te
pomoči, da me vodi in mi je v oporo ob vseh preizkušnjah vsakdana.
Jezus je po krstu v Jordanu odšel v puščavo, se postil in molil, prosil
Očeta, da bo zmogel svoje poslanstvo. Bil je skušan od Satana ... a
izšel je še močnejši ... Psalmist pravi: »Prišel sem, da izpolnim tvojo
voljo Gospod ...«
Kaj je Njegova volja za moje ţivljenje?
Ne gre le za petkovo odpoved mesa, ostalo pa vse
kot ponavadi. Poizkusim najti Sveto pismo na polici
in ga teh 40 dni večkrat vzeti v roke. Morda začnem
pri Markovem evangeliju ali Pavlovih pismih. 10
min na dan je le majhen procent dneva, ga lahko
darujem Bogu, Gospodarju ţivljenja, ki me morda ţe kliče ...?

Še enkrat preglejmo ţe znane kreativne poti, s katerimi prejemamo
Jezusov zdravilni dotik.
1. Post jeze in mrţnje
Dajte svoji druţini veliko dozo ljubezni vsak dan.
2. Post obsojanja drugih
Preden kogarkoli obsodiš, se spomni,
kako Jezus spregleda naše napake.
3. Post malodušnosti
Zavedaj se Jezusove obljube,
da ima ON popoln načrt za tvoje ţivljenje.
4. Post pritoţevanja
Ko se znajdeš, da bi se pritoţeval nad čim, zapri oči in se
spomni kakšne male sreče, ki ti jo je Jezus dal.
5. Post zamere in zagrenjenosti
Poizkusi odpustiti tistim, ki so te morda ranili.

6. Post zapravljanja
Poizkusi zmanjšati porabo za 10 % in daj ta prihranek ubogim.
Ţelimo vam mir, ljubezen in notranje prebujenje
v postnem času.
ŢPS in ţupnik Milan Kšela

