
 

1. berilo: 2 Mz 20,1-17; Psalm: Ps 19; 2. berilo: 1 Kor 1,22-25; Evangelij: Jn 2,13-25 

 

3. POSTNA NEDELJA  
 

Generalno čiščenje vseh delov in delčkov srca 

 
Jezusovo očiščenje templja so njegovi učenci videli kot 
preroško znamenje očiščenja in obnovitve resničnega 
čaščenja med judovskim ljudstvom. Tempelj so razumeli 
kot prebivališče Boga med svojim ljudstvom. Ko je Bog 
rešil judovsko ljudstvo iz suţenjstva v Egiptu, jih je varno 
vodil skozi Rdeče morje in jih privedel pred goro Sinaj. 
Tam je z njimi sklenil zavezo in jim dal nov način ţivljenja 

v dobroti in svetosti, ki jo zagotavlja deset zapovedi (2 Mz 20,1-17). Bog je 

Mojzesu dal tudi navodila, kako naj ga njegovo ljudstvo časti v svetosti, in jim 
naročil, naj naredijo »shodni šotor«. V njem so se zbirali, da bi ţrtvovali in častili 
Boga. Shodni šotor je pozneje zamenjal tempelj v Jeruzalemu. Sveto pismo Nove 
zaveze nam pravi, da je to le prispodoba pravega Boţjega templja v nebesih (Heb 

8,5). Jezusovo čiščenje templja je tudi preroško znamenje tega, kar ţeli narediti v 
vsakem izmed nas. Ţeli nas namreč očistiti grehov, da bi bili ţivi tempelj 
Svetega Duha (1 Kor 6,19). Bog si ţeli, da bi bili sveti, kakor je on svet.  
Ko je Jezus prišel v času pashe v Jeruzalem, je šokiral judovske voditelje, ko je 

iz templja na silo izgnal menjalce denarja in trgovce. Očital jim je, da so iz 
templja, ki je zanj hiša njegovega Očeta, naredili »trţnico« (Jn 2,16) in 
»razbojniško jamo« (Mr 11,17). Malahija je napovedal ta nepričakovan 
Gospodov prihod v njegov tempelj: »Kakor srebro in zlato jih bo prečistil in 
darovali bodo Gospodu daritev v pravičnosti.« (Mal 3,3). Jezusovi učenci so se 
spomnili preroških besed iz psalma 69,10: »Gorečnost za tvojo hišo me 
pouţiva.« Te besede so razumeli kot mesijansko prerokbo in videli Jezusa kot 

Mesija, ki je gorel za Boţjo hišo. 
Judovske oblasti so ţelele, da jim Jezus dokaţe svojo boţansko oblast in da je 
njegovo ravnanje pravilno, Boţje. Od Boga so zahtevali znamenje za dokaz, da 
ima Jezus prav, sicer bi ga obravnavali kot sleparja. Jezus pa govori o sebi kot o 

pravem templju, ki nas očiščuje in napravi za sveto ljudstvo, med katerim 
prebiva Bog. Znamenje, ki ga Jezus obljublja, je njegova smrt na kriţu in tretji 
dan vstajanje iz groba: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje 
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niso razumeli, da je tempelj, o katerem je Jezus govoril, njegovo telo. Najprej je 

bilo treba uničiti »šotor njegovega telesa«, da se nam je lahko odprla pot v 
njegovo nebeško svetišče (Heb 10,19). 
Jezus Kristus nas je s svojo smrtjo in vstajenjem spravil z Bogom in nas prerodil 

v sinove in hčere nebeškega Očeta. Napolnil nas je s svojim Svetim Duhom in 
nas naredil za ţivi tempelj našega Boga (1 Kor 6,19-20; 2 Kor 6,16). Povabljeni 

smo, da v veri sprejmemo ta dar, se zavedamo prisotnosti Boga v nas ter daru in 

delovanja njegovega Svetega Duha. Postni čas je čas, ko nas Jezus ţeli obnoviti 
in očistiti naša srca, da bomo lahko izţarevali navzočnost Boga po Svetem Duhu 
ter jo razodevali s svojim ţivljenjem in delovanjem. Prosimo ga, da bi nas 
napolnil s sveto ţeljo in gorečo vnemo zanj in za sodelovanje s Svetim Duhom, 
kajti le tako bo lahko preobrazil naš način razmišljanja, delovanja in ţivljenja, da 
bo v skladu z Jezusom Kristusom. 

 
Hvala ti, Gospod, da z vso gorečnostjo iščeš načine, da mi povrneš sijaj 

dostojanstva sinovstva /hčerinstva, in gradiš v meni tempelj, ki ga nihče ne more 
zrušiti. Hvala za temelj vere, ki ga na novo postavljaš v mojem življenju. Hvala za 
tvoje življenje, trpljenje, smrt na križu in vstajenje. Hvala, da si me tako očistil vseh 

grehov in osvobodil za življenje v svobodi Božjega otroka. 
 

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 družine 
prvoobhajancev in birmancev. 

 

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

pripravlja ga. Polona Vesel Mušič bo 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. 

 
VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020           (7. del) 

V ponedeljek, na Lovrenčevo, 10. avgusta, smo imeli na Marija Reki ob 11. uri  

spominsko sveto mašo za nekdanjo ţupnijsko gospodinjo Pavlino Zakonjšek in 
njenega moţa Antona.  

V času od 10. do 15. avgusta je v Kapelah potekal oratorij.  

V četrtek, 13. avgusta, je Aljaţ Zorko pripravljal cerkev sv. Roka za 

bogosluţje na podlagi zaščitnih ukrepov NIJZ.  

Na praznik Marijinega Vnebovzetja, 15. avgusta, sta večerno sveto mašo v 
cerkvi sv. Roka obhajala g. Roman Travar, CM, dekan Videmske dekanije in g. 

Roman Ivanetič, kaplan ţupnije Šentjernej.  
Na Rokovo, ki je hkrati sovpadala z Rokovo nedeljo, 16. avgusta, je ob 6. uri 

zjutraj imel mašo g. Matej Uţmah, CM in ţupnik v Dobovi, ob 7. uri g. Janez 

Zdešar, ţupnik na Veliki Dolini, ob 8. uri g. Gorazd Bastašić, grkokatoliški 
duhovnik iz Zagreba, ob 9. uri g. Robert Smodiš, hišni duhovnik pri sestrah na 
Resi na Vidmu in ob 10. uri g. Rok Ţlender, CM, novomašnik in kaplan v 
Dobovi, somaševal je g. Joţe Kovačec, naš nekdanji kaplan. Ob 19. uri pa je 

maševal g. Marko Burger, zlatomašnik, ţupnik pri Sv. Duhu na Velikem Trnu.   

V soboto, 22. avgusta, sta v cerkvi sv. Roka prejela in sklenila zakrament 

svetega zakona ţenin Rok Roţman in nevesta Valentina Slopšek.  

V nedeljo, 23. avgusta, je v ţupnijski cerkvi sv. Lovrenca podelil zakrament sv. 

krsta Alji Kimovec Capl g. Gregor Majcen, ţupnik iz Pišec.  
Od 23. do 30. avgusta je v Breţicah potekal oratorij v okviru izvrševanja 
zaščitnih ukrepov. Ena skupina je imela program na ţupnijskem dvorišču, druga 
pa v Slomškovem domu.  
V sredo, 26. avgusta, smo imeli duhovniki, posvečeni leta 1969, srečanje na 

Čateţu-Zaplaz. Bilo nas je 24.  

V soboto, 29. avgusta, smo v ţupnijski cerkvi podelili zakrament sv. krsta 

Lucijanu Montoya.  

V ponedeljek, 31. avgusta, je bila izvedena postavitev misijonske razstave. 

Postavili so jo člani iz Misijonskega središča Slovenije Ljubljana. Ogled razstave 
je bil moţen do 11. oktobra. V sklopu verouka so si jo ogledali veroučenci, za 
zunanje obiskovalce pa je bila moţnost ogleda vsak torek od 9. do 12. ure, ko 

deluje tudi ţupnijska Karitas.  
V petek, 4. septembra, je bila sveta maša pred Domom upokojencev Breţice 

za oskrbovance doma, ki so jo spremljali iz balkonov in oken svojih sob. Ob 9. 

uri jo je daroval g. Rok Ţlender, CM in kaplan v Dobovi. Med sveto mašo je 
bila tudi glasbena spremljava, na prenosne orgle je igrala Jelka Ţnideršič, peli 

pa so Jure Ţnideršič, Alenka Černelič Krošelj, Irena Hribar in Mateja Kolić.  
                                                                                                                  (se nadaljuje) 
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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 
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 

PONEDELJEK 
Janez od Boga,  

redovni ustanovitelj 

8. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Slavka Ogorevc 

priprošnja Mariji Lurški za telesno in duševno 
zdravje moţa in hčerke 

TOREK 
Frančiška Rimska, 

redovnica 

 9. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za † brata Ivana in svakinjo Emo 

 

za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.) 
SREDA 

40 mučencev iz Armenije 

10. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Graner Marijo in Marijo Pleterski 

za † Marijo Ogorevc (obl.) in Ivana 

ČETRTEK 
Benedikt, škof  

 11. 3. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

 

za † Tomše Marjana st. (nam. cv.) 

PETEK 
Inocenc I., papeţ 

12. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Bukovinski Nevenko (nam. cv.) 

za † Škof Štefanijo (7. dan) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Leander Seviljski,  

menih, škof 

13. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo Bogu, Mariji in prošnja za zdravje v 
druţinah 

za † Vinka Krţan (obl.) in Ano  

NEDELJA 
4. POSTNA, 

papeška nedelja 

 

Matilda, kraljica 

14. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Hrastovšek Terezijo-Zinko (nam. cv.) 

za † Vučajnk Marijo in sina Vinka 

 

za † Kramarič Slavka (40. obl.) 
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