17. 1. 2021

1. berilo: 1 Sam 3,3-10.19; Psalm: Ps 40; 2. berilo: 1 Kor 6,13c-15a.17-20;
Evangelij: Jn 1,35-42

2. NEDELJA MED LETOM –
NEDELJA VERSKEGA TISKA
Pri Jezusu doma
V besedah »naslednji dan je Janez spet stal tam« je čutiti
vztrajanje v iskanju, čakanju. Čuti se vera Janeza Krstnika, ki
raste. Dnevi minevajo, medtem ko se izkušnja srečanja z Jezusom krepi. Janez ne
obupuje, se ne utrudi, vse bolj postaja prepričan, bolj gotov, bolj razsvetljen.
Tam je in tam ostaja. Predstavljam si, da sem Janez Krstnik in da sem poklican,
da vztrajam tako kot on.
Če Janez Krstnik lahko vidi na ta način, če je zmoţen preboja skozi videz, to
pomeni, da je bil, še preden se je srečal z Jezusovim pogledom, ţe razsvetljen.
Tudi mi smo. Takoj, ko se nam Jezus posveti, se nam pribliţa, vzame k srcu našo
prisotnost, naše ţivljenje in nas pogleda z globoko pozornostjo, so njegove oči
pritrjene na nas.
Besede »ozrl se je« se nanašajo tudi na Jezusov pogled na Petra (Lk 22,61). Na
veliko mestih v evangelijih najdemo zapis, da se Jezus ozre na svoje učence (Mt
19,26) ali pa se ozre na določeno osebo (Mr 10,21). Njegov pogled pokliče in
razsvetljuje. Njegov pogled nas nikoli ne zapusti. Zavedam se, da mir lahko
najdem le, če izmenjam pogled z njim. Lahko pa se pretvarjam, da ga ne vidim.
Lahko se še naprej obračam stran od njegove ljubezni, ki mi je dana in ki me je
izbrala.
Besede »iti za Jezusom« ne pomenijo le, da sta učenca začela hoditi v isto smer
kot Jezus, ampak še veliko več: da sta posvetila svoje ţivljenje njemu in mu
sledila. On je tisti, ki ima pobudo, ko mi reče kot bogatemu mladeniču (Mt
19,21), kot Petru (Jn 21,22): »Hodi za menoj.« Od mene je odvisno, ali
odgovorim na pobudo ali pa ne. Lahko prosim Svetega Duha, da bom zmogel
toliko poguma in ljubezni, da mu odgovorim: »Učitelj, za teboj bom hodil,
kamor koli pojdeš.« (Mt 8,19b)
Besede, ki jih Jezus uporablja v evangeliju, so zelo konkretna vprašanja.
Naslovljena so na učence, ki mu sledijo. Naslovljena pa so tudi name osebno.

Gospod se ozre tudi name in me vpraša: »Kaj iščeš?« Ni lahko odgovoriti na to
vprašanje. Odgovor lahko začutim in najdem le globoko v svojem srcu.
Potem Jezus povabi učenca: »Pridita in bosta videla.« Jezus vabi tudi mene:
»Pridi in poglej.« Vsak dan to ponavlja. Ne naveliča se. V tem vabilu je tudi
obljuba. Učenci so videli njegovo»veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot
edinorojeni Sin, polno milosti in resnice.« (Jn 1,14).
Učenca ostaneta z Jezusom, začneta ţiveti z njim v isti hiši. Mogoče sta se
začenjala zavedati in občutiti, da je sam Gospod njuna hiša. Glagol »ostala«, ki
ga evangelist Janez uporablja na tem mestu, označuje intenzivno bivanje drug v
drugem. Jezus se nahaja v Očetovi »maternici« in nam ponuja moţnost bivanja v
njem in v Sveti Trojici. Danes ponuja tudi meni moţnost, da zaţivim v tej
čudoviti izkušnji ljubezni. Odločitev je odvisna od mene.
Andrej hiti, da bi poklical brata Simona, ker bi z njim rad delil neprecenljivi dar,
ki ga je prejel. Prav on razglaša Odrešenika, ki ima moč, da tudi brata pripelje k
njemu. Na ta način postane vodnik, postane luč, postane prava smer. Tudi mene
vodi k Jezusu in mi razkriva mojo poklicanost, da tako kot on privedem druge k
njemu.

ZAHVALA
Karitas Ţupnije Breţice v minulem letu zaradi ukrepov,
povezanih s koronavirusom, ni mogla izpeljati tradicionalnega
29. dobrodelnega koncerta »Klic dobrote Breţice«. Izdelava
velikonočnih butaric in adventnih venčkov je bila tudi samo po
spletu. Toda v ŢK, na katero se v tem kriznem času po pomoč obrača vse več
ljudi, so »vrzel« nadomestili s prejemkom 2.000,00 € iz proračuna občine za
leto 2020 in to iz postavke okrasitve mesta ter ognjemeta. Iskrena hvala
občinskemu odboru in g. ţupanu v imenu vseh prejemnikov in prostovoljcev
Karitas.

OBVESTILA
Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu,
kakor je sv. Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z
zvoncem in s palico v obliki črke T. Njegov god praznujemo danes, 17. januarja.
Teden molitve za edinost 2021 obhajamo od 18. do 25. januarja. Glavna misel
letošnjega tedna molitve se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste
obilo sadu« (prim. Jn 15,59).
Spletni svetopisemski maraton 2021
»Med vami bom hodil« je naslov letošnjega Svetopisemskega
maratona, ki se bo odvijal od 23. do 29. januarja 2021. Zaradi epidemije
se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki odvijali preko spleta.

Verniki se zavedamo, da so v času preizkušnje molitev in prošnje k Bogu
sredstvo za premostitev teţav in v tolaţbo. Kakor je kralju Ezekíju Gospod uslišal
molitev in videl njegove solze (prim. Iz 38,4), tako tudi danes svojim vernikom
obljublja tolaţbo in podporo v času bolezni, trpljenja in nesreče. Molitev najprej
ozdravi človekovo srce, ki je polno ţalosti in vdanosti v obstoječe stanje. V času
bolezni evangeliji ne ponujajo čudeţnih zdravilcev, ampak pokaţejo na Jezusa
Kristusa, pravega Boga in človeka, ki je človeško šibkost prevzel nase in jo ozdravlja
s svojim kriţem. V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike,
redovnice in vernike, da molijo spodnjo molitev.
Molitev v času epidemije COVID-19
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kuţne bolezni – prosi za nas.
Vsi Boţji svetniki in svetnice – prosite za nas.
V evharističnem slavju dodamo pri prošnjah ljudstva tri prošnje:
1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov
(v naši domovini) ter njihovih svojcev.
2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo velikodušno
skrbeli za bolnike in jim pomagali.
3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za drţavne voditelje in vse, ki skrbijo za našo
varnost, da bodo v teţkih časih modro in odgovorno sluţili svojemu ljudstvu.
VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020
(2. del)
V soboto, 8. februarja, je bilo v Slomškovem domu predavanje upokojenega
celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška z naslovom »Blaženi Anton Martin
Slomšek in njegovo delo za ekumenizem«. V soboto, 8. februarja, je bila v
Slomškovem domu ob 20.00 seja zbora članov Društva 1824. V sredo, 12.
februarja, je ţupan Občine Breţice g. Ivan Molan v Slomškovem domu, priredil
ponovoletno srečanje za duhovnike, ki delujemo po ţupnijah na področju breţiške
občine.
… se nadaljuje

9. obletnica
ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO
MOLITEV.
VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV.
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nedelja verskega tiska
Anton (Zvonko),
puščavnik, opat

PONEDELJEK

Ob 18.00

za farane /
za † sestre Rezko, Neţko in Anico, starše in
sorodnike ter duše v vicah
za † Denţič Antona (obl.) /
za † Zvonimirja Škofljanec
za † Marto Glas
za † Slavka Lah (obl.), Mešiček Leopolda in
Alojzijo
za † Tomše Marjana (7. dan)

Ob 8.00

za † Cetin Viktorja (nam. cv.)

17. 1.
2021 Ob 10.00

18. 1.

Marjeta Ogrska, kneginja,
2021
dominikanka

TOREK

Ob 18.00
Ob 8.00

19. 1.
b. sl. Friderik Irenej Baraga,
2021
Ob 18.00
misijonar
SREDA
20. 1. Ob 8.00
Fabijan, papeţ in Sebastijan,
2021
mučenca

ČETRTEK

Agnes (Neţa, Janja),
devica, mučenka

PETEK
Vincencij (Vinko),
diakon, mučenec

SOBOTA
Henrik Suzo,
dominikanec

za † Trefalt Joţeta (7. dan)
za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.)

Ob 18. uri
Ob 8.00

za † Bratanič Ano (30. dan)
za pozabljene duše v vicah

Ob 8.00

za † Makarovič Neli (30. dan)
za † Franca in Marijo Kastelic, Neţo in Janka
Cvelbar ter Marijo Poţar
za † Vinka in Ano Krţan

21. 1.
2021 Ob 18.00
22. 1.
2021 Ob 18.00
Ob 8.00

23. 1.
2021 Ob 18.00
Ob 8.00
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24. 1.
Ob 10.00
2021
Frančišek Saleški, škof,
cerkveni učitelj

Ob 18.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † brata Antona in Franca Vogrinc, starše, stare
starše, sorodnike in duše v vicah
za † Pešec Marijo-Marico (7. dan)
za farane /
za † staro mamo Gramc Joţefo, † Gramčeve,
Baškovčeve in Bláţevičeve
za † Ţnideršič Antona (obl.) /
za † Vogleţ Branka (10. obl.)
za † sestro Ivanko in druţino Vogleţ
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