
 

1. berilo: Apd 4,32-35; Psalm: Ps 118; 2. berilo: 1 Jn 5,1-6;  

Evangelij: Jn 20,19-31 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA NEDELJA- 

NEDELJA BOŢJEGA USMILJENJA 
 

Sočutno srce 

 
Tomaţ, imenovan Dvojček, je bil eden od 
dvanajsterih. Je eden glavnih likov Janezovega 

evangelija. Še posebej je izpostavljen njegov 
dvomljiv značaj (11,16; 14,5). Njegovo 
poimenovanje "Dvojček" lahko kaţe na vsakega izmed nas, saj smo vsi bolj ali 
manj njegov dvojček s teţavami, ko verujemo v Jezusa, Boţjega Sina, ki je umrl 
in vstal. 

Ko so Andrej, Janez in Filip prvič našli Mesija, so novico takoj sporočili drugim 
(Jn 1,41-45). Zdaj, po vstajenju, pa so besede »Videli smo Gospoda!« uradna 
razglasitev očividcev o Jezusovem vstajenju (Jn 20,18. 24). 
Apostol Tomaţ jim nikakor ne more verjeti, zato pravi: »Če ne vidim na 
njegovih rokah rane od ţebljev in ne vtaknem prsta v rane od ţebljev in ne 
poloţim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« Tomaţ ţeli sam doţiveti 
srečanje z vstalim Gospodom. 
Janezov evangelij se zaveda teţav, ki jih imajo nekateri pri verovanju v vstajenje 

(Lk 24, 34-40; Mr 16, 11; 1 Kor 15, 5-8), zlasti tisti, ki vstalega niso videli. 

Tomaţ je tisti, v katerem se lahko najdejo (najdemo) in jim (nam) ţeli pomagati 
na poti h globoki osebni veri.  

Tomaţ je pripravljen verjeti, vendar ţeli zaradi strahu pred zmoto izraziti svoj 
dvom in se ga rešiti. Jezus zato v njem ne vidi ravnodušnega dvomljivca, ampak 
človeka, ki išče resnico. Kot pravi človek ga povsem razume in mu da moţnost, 
da se osebno prepriča, izkustveno doţivi resničnost njegovega vstajenja od 
mrtvih. Hkrati pa to izkoristi kot priloţnost, da izrazi hvaleţnost vsem bodočim 
vernikom, ki ne bodo imeli enake moţnosti kot Tomaţ (Jn 20, 29). 

»Poloţi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo poloţi v mojo 

stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20, 27) Jezus ponovi njegove besede 
in začne z njim dialog. Ve, da ga Tomaţ ljubi. K njemu pristopa sočutno, ker 
ţeli, da bi lahko čim prej okušal mir, ki izhaja iz vere vanj in v njegovo vstajenje. 
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Na ta način mu pomaga, da lahko raste v veri on in vsi, ki prebiramo to 

evangeljsko poročilo. (Če ţelimo še globlje vstopiti na to pot vere, so nam lahko 
v pomoč tudi naslednji odlomki: 1 Jn 1-2; Ps 78, 38; 103, 13-14; Rim 5, 20; 1 

Tim 1, 14-16.) 

»Moj Gospod in moj Bog!« To je izpoved vere v vstalega Jezusa Kristusa in v 
njegovo boţanskost. Ta vera vanj je razglašena ţe na začetku Janezovega 
evangelija (1, 1). V Stari zavezi besedama Gospod in Bog ustrezata besedi 

»Jahve« in »Elohim« (Ps 35, 23-24; Apd4, 11). To je popolna in najbolj 

neposredna velikonočna izpoved vere vanj. Judje so ta imena za Jezusa zelo 
globoko doţivljali, saj so se nanašale na Boga, v katerega so verovali in celo niso 
izgovarjali imena »Jahve«, zaradi njegove svetosti. Jezus ni popravil Tomaţevih 

besed. Sprejel je to poimenovanje in tako ponovno potrdil, da je on pravi Bog, 

čeprav so mu Judje prav to vedno znova očitali (Jn 5,18 idr.) 

»Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« 
Jezus se ni ţelel dokazovati z znamenji in čudeţi, da bi verovali vanj(Jn 4, 48). 
Toda hkrati je jasno povedal, da vera vanj ni zgolj odgovor na to, kar so sami 

neposredno videli, slišali in otipali. Je stvar zaupanja njegovemu oznanilu in 

oznanilu tistih, ki so ga videli, slišali in otipali.  

Ob vsem tem je prav, da se spomnimo odlomkov, ki govorijo o verodostojni veri, 

o poti k popolnosti, h kateri smo povabljeni brez Tomaţevih zahtev. To je vera, 
prejeta kot dar in dejanje zaupanja. Zgled nam dajejo naši predniki (Apd 11; Heb 
11) in Marija (Lk 1,45). Nam, ki verujemo v Jezusa dva tisoč let po njegovem 
prihodu, je rečeno, da ga, čeprav ga nismo videli, lahko ljubimo ter se veselimo z 
nepopisnim in veličastnim veseljem (1 Pt 1, 8). 

 
Moj Gospod in moj Bog, ti si moj Odrešenik in usmiljena Ljubezen, 

ki me vodiš, mi vlivaš zaupanje in mir, 
podarjaš sočutje ter si potrpežljivo ob meni in me poslušaš. 

Hvala ti, Vstali Kristus! 

 

OBVESTILA 

 

Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETEGA 

PRVEGA OBHAJILA (2020–2021). Srečanji za prvoobhajanke in 

prvoobhajance, starše in botre, ki ga pripravlja g. Peter Pučnik, SDB bosta v 

sredo, 14. 4. 2021, in v sredo, 21. 4. 2021. Prosimo druţine prvoobhajank in 
prvoobhajancev, da se resno vključijo v to duhovno pripravo. Natančnejše 
informacije sledijo. 

 
VAŢNEJŠI DOGODKI ŢUPNIJE BREŢICE V LETU 2020       (8. del) 

V petek, 4. septembra smo ob 13. uri imeli v cerkvi sv. Roka poročni obred. 
Zakrament svetega zakona sta sprejela ženin Gregor Jarabek in nevesta Klavdija 

Tomše.  



 

 

V soboto, 5. septembra, sta stopila v zakon nevesta Lara Kopp in ženin Primož 
Černelič. Poročno sveto mašo je daroval g. Janez Turinek, ţupnik na Senovem in 
v Koprivnici. Domači ţupnik Milan Kšela pa je somaševal.  
V nedeljo, 6. septembra, smo bili na srečanju za bolnike v brestaniški baziliki 

Lurške Marije. Slovesnost se je v zmanjšanem obsegu začela ob 15. uri. Iz 
Breţic se nas je slovesnosti udeleţilo 17 vernikov. Za prevoz je poskrbela Mateja 
Kolić z minibusom.  
V sredo, 9. septembra, smo imeli dekanijsko rekolekcijo. Sveto mašo ob 10. uri 

je v cerkvi sv. Roka daroval g. Gregor Majcen, ţupnik v Pišecah. Sestanek smo 
imeli ob 11. uri v Slomškovem domu, po sestanku pa smo se odpravili v 
restavracijo Štefanič na skupno kosilo.  
Ves mesec september smo se pripravljali na posvetitev ţupnije Srcu 

Jezusovemu in Marijinemu. Posvetitev smo izvedli na prvi petek, 2. oktobra in 

prvo soboto, 3. oktobra. Slovesnost posvetitve je vodil g. Robert Smodiš, hišni 
duhovnik pri sestrah na Resi na Vidmu.  

V soboto, 26. septembra smo imeli redno sejo ŢPS ob 20. uri v Slomškovem 
domu.  

26. in 28. septembra pa smo v Slomškovem domu v prvem nadstropju poloţili 
izolacijsko podlago – estrih. Izvajalec del je bilo podjetje Zidarstvo in 

fasaderstvo Kodrič pod vodstvom inţeniringa Walter Mastnik iz Krškega.  
V nedeljo, 27. septembra, sem vodil slovesnost farnega ţegnanja v čast sv. 
Venčeslavu v ţupniji Sv.Venčeslava na Zgornji Loţnici pri Slovenski Bistrici. 
Slovesnost se je začela ob 10. uri in ob 12. uri nadaljevala s slovesnim kosilom v 
tamkajšnjem ţupnišču. V popoldanskem času pa smo se ob 15. uri udeleţili 
slovesnosti Slomškove nedelje na Bizeljskem. Slovesnost je vodil g. msgr. 

Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit. Somaševala pa sta g. dr. Stanislav 

Lipovšek, upokojeni celjski škof, g. dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski 

nadškof in g. Rok Metličar, upravitelj celjske škofije.  
V petek, 2. oktobra je odšel v večnost dr. Zvonimir Škofljanec, zdravnik, 

kirurg, zavzet član naše farne skupnosti, ki je redno ob nedeljah dokler je mogel 
prihajal k sveti maši. Nekaj let je bil predsednik ŢPS Breţice, prav tako je kot 
katehet poučeval verouk.  
Pred ponovno zaustavitvijo javnega ţivljenja zaradi 2. vala epidemije COVID-

19, nam je 16. in 17. oktobra še uspelo izvesti oba molitvena dneva. Javno 

ţivljenje se je ponovno ustavilo, šola in verouk sta ponovno pričela potekati na 
daljavo, duhovniki smo ponovno lahko obhajali svete maše brez navzočnosti 
vernikov, prestavitve podelitev zakramenta sv. krsta in sv. zakona, pogrebne 

svečanosti pa so lahko potekale v oţjem druţinskem krogu z upoštevanjem 
stroţjih zaščitnih ukrepov NIJZ.                                        
                                                                                                          (se nadaljuje) 
 



9. obletnica 

 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SV. 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. 
 

 

NEDELJA 
2. velikonočna,  
bela nedelja,  

nedelja Boţjega 
usmiljenja;  

Stanislav, škof, mučenec  

11. 4. 

2021 

  

 

SVETO MAŠO BOM DAROVAL ZASEBNO, BREZ 

PRISOTNOSTI VERNIKOV.  

 

PONEDELJEK 
Zenon Veronski,  

škof 

12. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Terezijo in Franca Kodrič ter Vilija 

Pavlovič 

za † Tomše Marjana (nam. cv.) 

TOREK 
Martin I.,  

papeţ, mučenec 

 13. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † dr. Zvonimirja Škofljanca (nam. cv.) 
 

za † Piltaver Ivanko 

SREDA 
Lidvina,  

devica 

14. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Mimico Kolan (nam. cv.) 

 

za † mamo Miroslavo (obl.) in brata Slavka 

ČETRTEK 
Paternij, škof 

15. 4. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 19.00 

za † Marijo Ferenčak in druţino, Mihaela Preskar 
in druţino 

za † Krţan Ano (nam. cv.) 

PETEK 
Bernardka Lurška,  

devica  

 

16. 4. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Vilija Pavlovič 

za † Vegelj Pavlo (obl.), Johana Vegelj in Martina 

Škofljanca ter sorodnike 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Simon Barsabejski,  

škof, mučenec 

 

17. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Dušana (obl.) in brata Mirka Zlatič 

 

NEDELJA 
3. velikonočna,  
Evzebij, škof 

začetek tedna za duhovne 
poklice   

 

 

18. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Predanič Martina (10. obl.), vse † 

Predaničeve in pozabljene duše v vicah 

za † Tomše Slavico in Marjana 

 

za † Binkovski Edija (obl.), vse † domače in po 
namenu 
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