
 

1. berilo: Iz 63,16b-17.19;64,2b-7; Psalm: Ps 80; 2. berilo: 1 Kor 1,3-9; Evangelij: Mr 13,33-37 

 

1. ADVENTNA NEDELJA,  

NEDELJA KARITAS 
 

Čas duhovne in bogosluţne priprave na boţič začenjamo s 
praznovanjem prve adventne nedelje, ki jo obhajamo danes, 29. 

novembra 2020, in ga bomo sklenili v tednu po četrti adventni 
nedelji na sveti večer, 24. decembra. 

Za razliko od postnega časa, ki ga obhajamo kot pripravo na veliko noč in traja 
štirideset dni, adventni čas ni omejen na točno število dni. 
Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjamo novo cerkveno leto in 
neposredno pripravo na boţič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo (sv. 
trije kralji ali obisk treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo darovanje v templju 

ali svečnica), so priloţnost za poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni 

veselje ob novem ţivljenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad 
lastnim ţivljenjem. 

Budni za ţivljenje 

»Bodite budni!«To je ključno sporočilo kratkega evangeljskega 
odlomka liturgije prve adventne nedelje. Pazite in bedite! Jezus 

pričakuje od slehernega kristjana, da je buden.  
Čas adventa je čas za širitev našega uma in odpiranje srca za 
Gospodovo navzočnost v nas in v svetu, hkrati pa tudi za njegov 
dokončni prihod. Kot njegovi učenci in sluţabniki prosimo 

Svetega Duha, da odpira naše oči in ušesa in vse druge čute, da bomo 
vedno pozorni na Gospoda in bomo zmoţni sodelovati z njim v izgradnji 
njegovega kraljestva miru, pravičnosti in ljubezni. Prosimo ga, da nas vedno 
znova zbuja in očiščuje vsega, kar preprečuje, da bi zmogli sprejemati in ţiveti 
Jezusovo besedo in biti pripravljeni na njegov drugi prihod. 

 
+ ŠKOF MSGR. DR. JOŢEF SMEJ – BREŢICE IN KAPELE 

 

V 99. letu starosti je umrl upokojeni škof Joţef Smej. Za mariborskega 
pomoţnega škofa je bil imenovan 25. aprila 1983, posvečen pa 23. maja istega 
leta. 18. junija 2009 se je upokojil. Njegovo škofovsko geslo se glasi: »Milosti 
polna, spomni se«. Škof Joţef Smej se je rodil 15. februarja 1922 v Bogojíni. 

29. 11. 2020 



Vpisal se je na medicinsko fakulteto in se kmalu zatem odločil za bogoslovje, ki 
ga je začel v Mariboru, končal pa v Sómbotelu, kjer je na praznik Brezmadeţne 
1944 prejel mašniško posvečenje. Duhovniško sluţbo je opravljal 
v Dokléţovju, Dobróvniku, Túrnišču in 21 let v Murski Soboti. 

Po prihodu v Maribor je bil kanonik, stolni prošt in nazadnje generalni 
vikar; vmes je tudi doktoriral. Papeţ Janez Pavel II. ga je 25. aprila 

1983 imenoval za mariborskega pomoţnega škofa. Posvečenje je 
prejel 23. maja istega leta. Za škofovsko geslo si je izbral 
besede: »Milosti polna, spomni se«. Tudi po upokojitvi leta 2009 je 

rad pomagal, kjer je bilo potrebno. 

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je škofu Smeju 31. marca 
2016 podelil drţavno odlikovanje Red za zasluge za ţivljenjsko delo in bogat 
prispevek k duhovni nacionalni kulturi Slovencev. 

Škof Joţef Smej je 8. decembra 2019 praznoval 75 let duhovništva. To je bila 

zadnja velika slovesnost, pri kateri so se v kapeli Doma za ostarele v Lenartu 

zbrali njegovi sobratje v škofovski sluţbi, številni duhovniki, redovniki in 

redovnice ter njegovi domači. Slovesnost je vodil nadškof Alojzij Cvikl, ki se je 
v pridigi slavljencu zahvalil za zgled zvestega sluţenja Bogu in ljudem. Škof 
Smej, s katerim je poleg apostolskega nuncija in nadškofa Cvikla somaševalo še 
osem škofov ter generalni vikar somboteljske škofije, pa je po obhajilu med 
drugim dejal, zakaj je visoko obletnico svojega duhovništva poimenoval 
smaragdni jubilej. Dragocen kamen biserno-zelene barve je zelo redek; prav tako 

75 let duhovniškega posvečenja praznuje malokdo. 

Škof dr. Joţef Smej je rad prihajal na ţupnije in bil v stiku z nami duhovniki, 
kakor tudi z verniki. Njegovi obiski so bili pastoralni, kar pomeni, da je 

spovedoval, maševal, pridigal in večkrat tudi birmoval. V letu 1982 je v Breţicah 

birmoval kot stolni prošt škofije Maribor. V Kapelah je podelil zakrament sv. 
birme v letu 1986 in takrat poskrbel tudi za finančno pomoč ţupniji Marije 
Vnebovzete, da smo v naslednjih letih (1987 – 90) lahko obnavljali poleg farne 

tudi podruţno cerkev Svete Trojice. Vsakokrat se je povabilu z veseljem odzval 

in zelo rad prišel v našo breţiško ţupnijo. V letu 1996 spet kot birmovalec. Po 
letu 2010 nas je obiskal petkrat. Na 2. postno nedeljo, 24. 2. 2013, je predstavil 

kronogram za bodočo zimsko kapelo Sv. Kriţa v Slomškovem domu. Naslednjič 
je bil na obisku v Breţicah za farno ţegnanje – Lovrenčevo nedeljo, 9. 8. 2015, 
ko je hkrati vodil zaključek oratorija, tretjič še enkrat v istem letu, 13. 12., ob 
začetku izrednega svetega leta Boţjega usmiljenja. Četrtič je bil pri nas 18. 12. 
2016, na 4. adventno nedeljo. Petič in zadnjič nas je obiskal 13. 8. 2017, tudi za 
Lovrenčevo nedeljo. 
Brežičani pa smo njega obiskali: 
Na 97. rojstnodnevnem praznovanju, ki je bilo pri Sv. Benediktu v Slovenskih 

Goricah, 15. 2. 2019. 



Na njegovi 75-letnici mašništva (smaragdni sveti maši), ki je bila v kapeli DSO 
pri Sv. Lenartu v Slovenskih Goricah, 8. 12. 2019. 

Zadnjič pa ob 98. rojstnodnevnem praznovanju, ki je bilo v Domu starejših 
občanov pri Sv. Lenartu v Slovenskih Goricah, 16. 2. 2020. 

Škof Smej je bil zelo vesel tudi vsakega pisma, na katera je tudi redno 
odgovarjal. 

Njegov odgovor na naše pismo zahvale, da smo bili povabljeni na njegovo 
praznovanje 98. rojstnega dne: 

»Pišete mi še vedno pod vtisom obhajanja mojega 98. let življenjskega jubileja. 
»Brežiška delegacija je bila izredno počaščena,« tako mi v vašem pismu 
poudarjate. Hvala Gospodu za vse!. Prejel sem sedem fotografij. Lep spomin na 

omenjeni jubilej. Hvala še enkrat, pa še naprej ostanimo povezani v molitvi. + 
Jožef Smej« 

Zadnje pismo sem škofu Smeju poslal 28. 10. 2020 in je nanj odgovoril ţe 2. 11. 
2020. Napisal je:  

»Ko smo v izolaciji, pomislim na današnji dan: Spomin vseh vernih rajnih, 2. 
nov.: »Verniki moremo pomagati dušam v vicah, z molitvijo, dobrimi deli, 

predvsem pa z daritvijo svete maše in z odpustki, one pa pomagajo nam« (prim. 
Anton Strle, Vera Cerkve, Celje 1977, 454). – pa upajmo: »SPERARE CONTRA 
OMNIA! CONTRA SPEM.«                       Sobratsko pozdravljam + Jožef Smej« 

 

Spoštovani gospod škof dr. Joţef Smej! 
Hvala Vam za ţivo pričevanje vere, za molitve in blagoslove, za svete maše, za 
pridige, za pisano besedo, za kronograme ..., prijateljstvo, za mnoge ţrtve ... Bog 

Vam povrni za vse in spomnite se nas pri Njem, ki Vas je poklical. Od Vas smo 

se naučili, kaj pomeni ţiveti ţivljenje kot enkraten velik Boţji dar.  
Brežice, 23. 11. 2020                                                                              Milan Kšela, župnik 

OBVESTILA 

 

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 

Za letošnji adventni čas si otroci v veţi cerkve vzemite adventni koledar z 

naslovom »Tukaj sem, pošlji mene!« (Iz 6,8). Ob adventnem vencu naj se 
druţina zbere k molitvi in branju zgodbe iz adventnega koledarja. V zgodbah 

boste spoznali zgled velike ljubezni in misijonskega delovanja dr. Janeza 

Janeţa.  
Slomškovo bralno priznanje – naj spomnimo, da je rok za prvo prebrano knjigo 6. 

december. Veroučenci - bralci naj izdelke pošljejo katehistinji Jani ali svoji 
katehistinji oz. katehetu. 

 

V Katoliški cerkvi 30. novembra praznujemo god sv. Andreja, apostola in 

mučenca. Na Slovenskem mu je posvečenih 45 cerkva ter je zavetnik mariborske 

nadškofije. 
 



8. obletnica 

 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO 

MOLITEV, OB NEDELJAH PA LAHKO OD 8.30 DO 9.30 PRIDETE K SVETI 

SPOVEDI IN PREJMETE SVETO OBHAJILO. 

 

Svete maše darujem po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. 
Najeti mašni nameni, ki so predvideni za mesec november, bodo opravljeni po datumih, 

kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.  
 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO 

MISEL DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

MOLITEV V ADVENTU 
 

Glej,  spet  je  prišel  advent v  

letu  tvoje Cerkve, moj Bog. 

Spet molimo molitve hrepenenja in 

pričakovanja, spet pojemo pesmi 
upanja in obljub. In vedno znova 

povzemamo vso stisko in vse 

hrepenenje in verno pričakovanje v 

eno samo besedo: »Pridi!« O, 

nenavadna molitev! Ti si vendar ţe 
prišel in si se naselil med nami, delil 
si naše ţivljenje z vsemi njegovimi 

drobnimi radostmi, z njegovo 

vsakdanjostjo in z njegovim bridkim 

koncem. Ali bi te mogli s svojim 

»Pridi!« povabiti k čemu, česar še 
nisi storil? Ali bi nam mogel s 

svojim prihodom priti še bliţe kot s 
tem, da si se tako izenačil z nami, da 
te več ne prepoznamo v drugih 

ljudeh, Bog, ki si sebe imenoval Sin 

človekov? In vendar molim: 

»Pridi!« Ali samo obhajamo advent 
ali pa je resnično še advent? Ali si 
res ţe prišel med nas? 

 

NEDELJA 

1. adventna;  

nedelja Karitas; 

Filomen, mučenec 

  29. 11. 

2020 

PONEDELJEK 
Andrej, apostol 

  30. 11. 

2020 

TOREK 
Edmund Campion,  

mučenec  

1. 12. 

2020 

SREDA 
Bibijana (Vivijana), 

mučenka 

2. 12. 

2020 

ČETRTEK 
Frančišek Ksaver, duhovnik, 

apostol; 1. četrtek 

3. 12. 

2020 

PETEK 
Barbara, mučenka; 

1. petek 

4. 12. 

2020 

SOBOTA 
Saba (Sava), opat, 

puščavnik; 1. sobota 

5. 12. 

2020 

NEDELJA 

2. adventna;  

Nikolaj (Miklavţ),  
škof 

  6. 12. 

2020 
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