
 

1. berilo: 1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18; Psalm: Ps 116; 2. berilo: Rim 8,31b-34; Evangelij: Mr 9,2-10 

 

2. POSTNA NEDELJA  
 

Spremenitev je luč, s katero gledamo trpljenje 

 
Jezus gre na visoko goro. Tam je skupaj s Petrom, Jakobom in 

Janezom. Pojavita se tudi Mojzes in Elija. Visoka gora spominja na 

goro Sinaj, kjer je v preteklosti Bog ţe sporočal svojo voljo ljudstvu. 
Jezusova bela oblačila spominjajo na Mojzesa in oblak svetlobe, ko 

govori z Bogom in ko prejme plošče postave (2 Mz 34,29-35). Elija in Mojzes, 

oba veliki avtoriteti Stare zaveze, govorita z Jezusom. Mojzes predstavlja 

postavo. Elija je predstavnik prerokov. Luka pravi, da so govorili o Jezusovi 

smrti v Jeruzalemu (Lk 9,31). Postava in preroki so namreč učili, da pot do 
zveličanja vodi po kriţu (Iz 53). 
Petru je všeč, kar se dogaja, in ţeli, da se ta prijeten trenutek na gori ne konča. 
Predlaga gradnjo treh šotorov. Evangelist Marko pravi, da se je Peter bal in ni 

vedel, kaj govori, evangelist Luka pa dodaja, da so bili učenci zaspani (Lk 9,32). 

Tako njim kot nam je teţko razumeti kriţ. 
»Čez šest dni.« To spominja na praznik šotorov. To je bil zelo priljubljen praznik 
šestih dni, v katerem so praznovali dar Boţje postave. Da bi se spomnili 
štiridesetih let, preţivetih v puščavi, so morali šest dni preţiveti v začasnih 
šotorih. Če niso mogli praznovati vseh šest dni, so morali vsaj šesti dan. Peter se 
je v tistem, kar je doţivel, spomnil na ta praznik in spontano ponudil postavitev 
šotorov. Tako bi Jezus, Mojzes in Elija imeli moţnost, da se še naprej 

pogovarjajo o daru postave. 

Ko se je Jezus v molitvi spremenil in je bil obdan s slavo, je glas z neba rekel: 

»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Izraz »ljubljeni Sin« spominja na lik 
Gospodovega sluţabnika, ki ga je razglasil prerok Izaija (Iz 42,1). Izraz 

»poslušajte ga« spominja na prerokbe, ki so obljubljale prihod novega Mojzesa 
(5 Mz 18,15). V Jezusu so se izpolnile prerokbe Stare zaveze. On je resnično 
veličastni Mesija, ampak pot do slave vodi skozi kriţ, kar pove ţe prerokba (Iz 
53,3-9). Slava spremenitve je dokaz za to. Mojzes in Elija to potrdita. Oče prav 
tako. Jezus vse to sprejema. 

Marko pravi, da učenci po videnju vidijo samo Jezusa in nikogar drugega. 
Poudarek, da vidijo samo Jezusa, kaţe na to, da je od zdaj naprej Jezus edino 
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Boţje razodetje za nas. Samo Jezus je ključ do popolnega razumevanja pomena 

Stare zaveze. 

Jezus prosi svoje učence, naj nikomur ničesar ne pripovedujejo, dokler ne bo 
vstal od mrtvih. Vendar ga ti ne razumejo. Kdor ne gleda trpljenja v luči 
vstajenja, ne more doumeti kriţa. Jezus je močnejši od trpljenja in smrti. 

Prerok Malahija je razglasil, da se bo Elija vrnil, da bo pripravil pot za Gospoda 

(Mal 3,23-24). Enako razglasitev najdemo tudi v Pridigarju (48,10). Kako je torej 

lahko Jezus Mesija, če se Elija še ni vrnil, so se mnogi spraševali. Zato so ga 
učenci vprašali: »Zakaj pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?« (Mr 
9,11) Jezusov odgovor je jasen: »Povem vam, da je Elija ţe prišel in so mu storili 
vse, kar so hoteli, kakor je pisano o njem.« (Mr 9,13) Jezus je mislil na Janeza 

Krstnika, ki ga je umoril Herod (Mt 17,13). 

 

OBVESTILA 

 

Od ponedeljka, 22. februarja, do srede, 31. marca 2021, po večerni sveti maši 
izpostavimo Najsvetejši Zakrament Telo našega Gospoda Jezusa Kristusa, da 
ga počastimo. Na oltar pa prinesemo vse naše teţave, kriţe in prošnje.  
Ker je naša cerkev odprta za molitev, je vabilo in udeleţba naslovljena na vse 
farane dobre volje. Vsak naj pride, ko more, da naš Stvarnik ne bo osamljen. On 
vabi! Povabi še druge. K tej molitvi in češčenju vabimo posebej druţine 
prvoobhajancev in birmancev. 

 

Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE 
BIRME (2020–2021).  
Srečanja za birmanke in birmance, starše in botre, ki jih pripravlja ga. Polona 

Vesel Mušič  bodo še v sredo, 10. 3. 2021, (Kdo je dober birmanski boter?) in v 

sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh), vsakokrat od 19.00 do 20.30. Prosimo 

starše in birmance ter botre, da se resno vključijo v to pripravo in v kolikor še 
niste čim prej izberite botre in jih povabite na to duhovno pripravo. 
Natančnejše informacije dobite pri katehetu Gorazdu. 

 

Tečaj priprave na zakon bo v ţupniji  Brestanica, in sicer vse 

sobote od 6. do 27. marca 2021, vsakokrat  s pričetkom ob 15. 
uri. Glede na takrat veljavne ukrepe bo tečaj potekal v 

cerkvi (Lurški baziliki) ali v ţupnijskih prostorih, odvisno od 
števila udeleţencev.  
Informacije in prijave: (07) 49 79 160 ali 

zupnijabrestanica@gmail.com. 
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VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020           (6. del) 

V nedeljo, 5. julija, sem se ob 11. uri udeleţil birme v Artičah. Birmoval je 

upokojeni ljubljanski nadškof gospod dr. Anton Stres. V starem mestnem jedru 

Krškega je slavil biserno mašo (60 let duhovništva) g. Alfonz Grojzdek. Ob 15. Uri 

pa so naši cerkveni pevci imeli piknik ob Krki pri Velikem Mraševem.  
6. julija sva z Aljaţem Zorkom obiskala druţino Rode na Rakitni. Na poti sva se 

ustavila pri Plečnikovi cerkvi Sv. Mihaela na ljubljanskem barju in pri farni cerkvi 
Sv. Kriţa na Rakitni, kjer naju je sprejel tamkajšnji cerkveni ključar. Po okusnem 
kosilu pri druţini Rode, smo se z avtomobilom povzpeli na goro Krim nad Ljubljano 

(nadmorska višina 1107m), kjer smo za vrhunec izleta uţivali v razgledu na 
slovenske hribe in doline z ljubljansko okolico.  

V sredo, 8. julija, ob 20. uri, je Društvo 1824 s sodelavci in študentkami Fakultete 
za turizem Breţice, Univerze v Mariboru priredilo Slomškov festival. Festival se je 

odvijal na parkirnem prostoru med Slomškovim domom in ţupnijsko cerkvijo.  
V soboto, 11. julija, je g. Mitja Markovič, ţupnik na Vidmu ob Savi podelil 
zakrament svetega krsta med sveto mašo novokrščenki Sofiji Kriţman iz Breţic. 
Isti sobotni dan pa smo bili gostje pri Bertoletovih v Breţicah in njihovem 
vinogradu v Sromljah. Tam smo si ogledali tudi zanimivo kapelico z Marijinim 

kipom, ki jo je postavil g. dr. Joţe Bertole, načrte pa naredil arhitekt g. Ciril 

Zupančič.  

V nedeljo, 12. julija, smo bili gostje na kosilu pri Golobičevih v Javrovcu.  

V ponedeljek, 13. julija, sva z g. Rokom Gajškom, lazaristom iz Dobove bila na 

Lisci, potem pa skupaj z g. naddekanom Joţetom Špesom na kosilu na ribniku v 

Brestanici.  

16. julija je bil sestanek ŢPS v Slomškovem domu.  
18. julija so člani Društva 1824 v predavalnici Slomškovega doma postavili 
razstavne plakate o dogajanju in vsebini literarnega Slomškovega festivala, ki je 
potekal v sredo, 8. julija.  

V nedeljo, 19. julija, smo se ob 15. uri udeleţili zlate maše g. ţupnika Marka 

Burgerja v ţupniji Svetega Duha na Velikem Trnu. V nedeljo, 26. julija, smo bili na 

Aninem godovanju v Ljutomeru na Soboški ulici 20 (g. Rok Gajšek, lazarist in 
misijonar na Madagaskarju, Metka Berglez, Malčka Pristovnik iz Venčesla in Milan 
Kšela). V torek, 28. julija, smo se udeleţili kosila v gostišču Italia, ki ga je za 

sodelavce priredila Ţupnijska Karitas Breţice.  

V sredo, 29. julija, smo bili v Bovcu in se s sveto mašo spomnili druge obletnice 

smrti pokojnega Štefka Kolića. Somaševali smo: g. Joţe Kovačec - upokojeni 

ţupnik na Polzeli, g. Vili Čušin – ţupnik v Bovcu, g. Bogdan Vidmar – duhovni 

pomočnik v Bovcu, g. Joţe Muršec – ţupnik Sv. Rupert v  Slovenskih goricah – 

Voličina, g. Slavko Hrast – ţupnik na Dreţnici nad Kobaridom, g. Ivan Platovnjak – 

jezuit iz Ljubljane in Milan Kšela – ţupnik v Breţicah. Sveta maša je bila ob 11. uri 
dopoldne na kraju nesreče ob novem kamnitem oltarju in velikem lesenem kriţu, ki 
je bil postavljen ob prvi obletnici Štefkove nesreče. Svete maše se je poleg Kolićeve 
druţine udeleţilo okrog 50 vernikov od blizu in daleč.   
                                                                                                                  (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. 
V POSTNEM ČASU VSAK PETEK 30 MINUT PRED JUTRANJO IN VEČERNO MAŠO VABIMO 
K PREMIŠLJEVANJU KRIŢEVEGA POTA.  
 

NEDELJA 
2. POSTNA 

 

Roman,  

opat 

 

28. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

za † Veble Cirila (obl.), Ano in Joţeta Veble, 
Ţerjav Ano in Franca ter Vozelj Majdo 

za † Štrbulc Franca (obl.) / 
za † Urek Antona (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Albin (Zorko), škof 

1. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

po namenu 

 

za † Nino Kolešnik 

TOREK 
Neţa (Agnes) Praška, 

klarisa, opatinja 

 2. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za edinost Cerkve in trdnost vere 

 

za † Godler Ivana 

SREDA 
Kunigunda, kraljica 

3. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za † Baškovič Vilmo (obl.) 
za †Germovšek Ano in † sosede 

ČETRTEK 
Kazimir, poljski kraljevič; 

1. četrtek  

  4. 3. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za duhovniške in redovniške poklice; 
sledi molitev pred Najsvetejšim 

za † Ţnideršič Franca, Kralj Franca in Albino ter 
druţino Drečnik / 

za † Ogorevc Slavka (7. dan) 

PETEK 
Hadrijan (Jadran),  

mučenec; 
1. petek 

5. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu; 
sledi pobožnost 1. petka 

za † Tošota Mihajlovič in sorodnike / 

za † Novosel Rozalijo (7. dan) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Fridolin, opat; 

1. sobota 

6. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Ostrelič Joţefa (7. dan): 
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Adija in Marjanko Brod ter Bobič Gustla 

NEDELJA 
3. POSTNA 

 

Perpetua in Felicita, 

mučenki 

7. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

 

Ob 10.00 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Pavlovič Martina (obl.) 

za † Ivanko Ogorevc (obl.), Ferenčak Franca in 
vse † Ogorevčeve 

za harmonijo in blagoslov v druţini 
za † Kšela Franca (obl.) in Ano 
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