
 

1. berilo: Apd 10,25-26.34-35.44-48; Psalm: Ps 98; 2. berilo: 1 Jn 4,7-10; Evangelij: Jn 15,9-17 

 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJA TURIZMA  
 

Ljubezen si ţeli biti le sprejeta   
 

Sveto pismo pove, da je Bog ljubezen (1 Jn4, 8). Vse, kar naredi, 

izhaja iz njegove neizmerne ljubezni do nas. Bog nas je naredil iz ljubezni za 

ljubezen. To je razlog našega ţivljenja, njegov namen in tudi cilj umiranja. Ljubil 
nas je tako močno, da je v Jezusu vzel nase naše ţivljenje in vse, kar ţivimo, tudi 
našo smrt, ter nam tako omogočil večno ţivljenje v njem. Sprejel nas je za svoje 
ljubljene sinove in hčere v Kristusu (Rim 8, 14-17). 

Po Duhu je izlil v naša srca svojo ljubezen (Rim 5, 5), ki ni omejena ali odvisna 
od nas in okoliščin, v katerih ţivimo. Ta večna ljubezen ima moč, da nas 
spremeni in oblikuje po njem, da mu postanemo podobni: usmiljeni, milostljivi, 

prijazni, odpuščajoči in neomajni pri izkazovanju ljubezni ne samo do prijateljev, 
temveč tudi do sovraţnikov. Boţja ljubezen, ki nam je dana po Kristusu, je 
brezmejni vir polnosti ţivljenja, popolnega miru in neizmernega veselja. 
Jezus je dal svojim učencem novo zapoved − nov način ljubezni in sluţenja drug 
drugemu. V celoti je bila usmerjena v dobro drugih. Ljubi jih zaradi njih samih in 

zaradi njihove blaginje, zato je tudi prostovoljno daroval svoje ţivljenje, da bi 
jim zagotovil večno ţivljenje z Očetom. 
Naša ljubezen do Boga in naša pripravljenost, da darujemo svoje ţivljenje za 
druge, je odgovor na izjemno ljubezen, ki nam jo je Bog dal v Kristusu. 

Jezus je za svoje učence osebno skrbel in iskal njihovo dobrobit. Uţival je v 
njihovi druţbi in hotel biti z njimi. Jedel je z njimi, z njimi je delil vse, kar je 
imel, tudi globine svojega srca in misli. Zanj so bili vse. Poznati Jezusa zato 

pomeni poznati Boga in ljubezen in prijateljstvo, ki ga ponuja vsakemu izmed 

nas. 

Sveto pismo stare zaveze ne govori samo o Abrahamu kot Boţjem prijatelju (Iz 
41, 8;Jak 2, 23). Tudi z Mojzesom je Bog govoril kakor človek s prijateljem (2 
Mz 33, 11). Jezus, Gospod in Učitelj, pa imenuje svoje učence za prijatelje! 
Prijateljstvo z Bogom zagotovo vključuje ljubeč odnos, ki presega zgolj dolţnost 
in poslušnost. Jezusov govor o prijateljstvu odraţa besede Pregovorov (17, 17): 
»Prijatelj ljubi v vsakršnih časih in brat se izkaţe v stiski.« 
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Gospod Jezus nam pravi, da je naš prijatelj in nas ima rad iz vsega srca in 
brezpogojno. Ţeli si, da bi se imeli radi, tako kot on ljubi nas, z vsem srcem in 
brez rezerve. Po Svetem Duhu ţeli napolniti naše srce s svojo ljubeznijo, 
spremeniti naš um ter nas osvoboditi, da bi v njem zmogli v ljubezni sluţiti 
drugim. Ko odpremo svoje srce njegovi ljubezni in udejanjamo njegovo zapoved, 

da se ljubimo med seboj, obrodimo obilo sadov, ki bodo trajali večnost. 
 

OBVESTILA 

 

Ţupnijska Karitas Breţice deluje od maja 1991, tako 

praznujemo v teh dneh 30. obletnico začetka našega 
delovanja. 

Začeli smo kar v domači garaţi pod okriljem takrat še 
škofijske Karitas Maribor. Potem smo se preselili v 
ţupnišče, kjer smo na 16 m² delovali kar 20 let. Ob 
obnovi Slomškovega doma pa smo dobili večje, primernejše prostore, kjer se 
nahajamo še danes. 
Smo skupina 10 rednih in 10 občasnih prostovoljcev. Informativno-svetovalna 

pisarna je odprta ob torkih 9.00-12.00. Sprejemamo prošnje, svetujemo, iščemo 
različne rešitve, delimo hrano, posredujemo pohištvo in druge dobrine. Ob 
sredah 15.00-16.00 sprejemamo in izdajamo obleko (sedaj zaradi korone ne). 

Dvakrat tedensko delimo en dan star kruh, ki ga donira Hofer. 

Se izobraţujemo, hodimo na predavanja, seminarje, delavnice, romanja na 
škofijski, dekanijski in slovenski Karitas. 

Srečujemo se enkrat tedensko, ko obravnavamo razna vprašanja naših prosilcev. 
Organiziramo Miklavţevanje in materinski dan v Domu upokojencev, 

tradicionalni koncert »Klic dobrote«, lani bi bil ţe 28., pa je ţal odpadel zaradi 

korone, kakor tudi delavnice v adventnem in velikonočnem času. 
Dodali bi še, da je voditeljica naše ŢK Zinka Ţnideršič dobila veliko priznanj: za 
10. obletnico delovanja od škofa g. Franca Krambergerja, za 20. obletnico od 
škofa g. Stanislava Lipovška, v letu 2013 plaketo Občine Breţice, v letu 2016 je 
bila ga. Zinka Ţnideršič oktobrska nagrajenka ter kar dve bronasti priznanji 
Civilne zaščite Republike Slovenije, eno osebno in eno še posebej ŢK Breţice 
kot organizacija za poţrtvovalno in uspešno delo v nastanitvenih centrih in 

oskrbi migrantov v letu 2015. 

Župnikova zahvala: »Takoj po osamosvojitvi Slovenije smo v Ţupniji Breţice 
na pobudo ga. Zinke Ţnideršič ustanovili Ţupnijsko Karitas. Dobrodelnost pa je 
bila v ţupniji prisotna ţe veliko prej. V letu 1990, ko je za Vse svete, 1. 

novembra, Slovenija doţivela velike poplave, pa se je solidarnost naših ljudi 
izkazala takoj. In ta solidarnost in dobrodelnost traja neprekinjeno ţe 30 let, za 
kar gre zahvala voditeljici ŢK, ga. Zinki, kakor tudi vsem prostovoljkam in 

prostovoljcem. V 30ih letih se je dogajalo marsikaj in kar nekaj sodelavcev se je 



izmenjalo, nekaj pa se jih je preselilo tudi v večnost. V času covida-19 je delo 

Karitas obteţeno z ukrepi, tako morajo biti vsi sodelujoči zelo potrpeţljivi in 
iznajdljivi. A tudi to jim uspeva. Čestitke torej za 30 let delovanja in vsem iskren 
Boglonej za vso poţrtvovalnost.« Milan Kšela, župnik 

Hvala GOSPODU za 30 let prehojene poti in prosimo naj nas še naprej vodi, 
»SVETI DUH« pa navdihuje in pomaga, da bomo še naprej zmogli kaj 
postoriti in nenazadnje hvala vse prostovoljcem za njihovo zvesto sodelovanje. 

 

PROŠNJI DNEVI Pred praznikom Gospodovega Vnebohoda imamo vsako leto 

prošnje dneve. Letos so to 10., 11. in 12. maj. Vabimo vas k jutranjim svetim 

mašam, ko posebej molimo za dobro letino, blagoslov pri vsakdanjem delu in 
prosimo za ugodno vreme. Zaradi epidemioloških ukrepov bodo vse svete maše v 
farni cerkvi. 

 

V Katoliški cerkvi bomo v četrtek, 13. maja 2021, obhajali slovesni 

praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus 

dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. 
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed 
najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali 
ţe ob koncu 4. stoletja. 

Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem 
izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, 
preden je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11). 

 

Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 
poboţnosti.  
Letošnje šmarnice za odrasle imajo naslov »Camino, pot, ki 

se začne na koncu«, ki jih je napisal Marko Rijavec. Te 

bomo brali pri jutranji maši.  
Večerne šmarnice za otroke pa imajo naslov »Svetniki so bili čisto (ne)navadni 
ljudje« in jih je napisal Aco Jeranta.  

 

MOLITEV ZA NOVEGA CELJSKEGA ŠKOFA  
IN BOŢJE LJUDSTVO PRED ŠKOFOVSKIM POSVEČENJEM 

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana,  

da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike.  

Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. 
Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha  

gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa  
in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju.  

Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen. 



                                     
9. obletnica 

 

 

VEROUK POTEKA PO DOGOVORU S KATEHISTINJAMI IN KATEHETOM. 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 
6. velikonočna,  
nedelja turizma 

 

Izaija, prerok 

 

 

9. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Trefalt Rozalijo in Joţeta (nam. cv.) 
za † Roţman Braneta (obl.) in starše Roţman-

Ţupevc ter sestro Amato Roţman 

 

za † dr. Franca Kocjana 

PONEDELJEK 
Job, svetopisemski moţ 

1. prošnji dan 

10. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za ugodno vreme, blagoslov pri delu in dobro 

letino 

v zahvalo za novo ţivljenje in zdravje v druţini 

TOREK 
Nerej in Ahilej, mučenca 

2. prošnji dan 

11. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

v čast sv. Roku za zdravje in odvrnitev epidemije 

 

za zdravje Pečar Zdravka 

SREDA 
Leopold Mandič, redovnik 

3. prošnji dan 

12. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v čast sv. Lovrencu za moč vere in edinost v 
Cerkvi 

za † Klemenčič, očeta Radka, mamo Ivanko in 
sina Marjana 

ČETRTEK 
Gospodov  

Vnebohod 

Fatimska Mati Boţja 

13. 5. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

v čast Fatimski Materi Boţji za papeţa Frančiška 

za † Ivana in Anico Medved iz Bukoška 

 

za † Pirc Terezijo (7. dan) 

PETEK 
Bonifacij, mučenec  

14. 5. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Slivnik Janka (sošolec iz gimnazije v MB) 
za edinost v Cerkvi in trdnost vere 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Izidor, kmet 

 

15. 5. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 11.00 

 

Ob 19.00 

za † g. Alojza Kostanjšek, ţpk Ljubečna pri Celju 

v zahvalo za ţivljenje ob zlati poroki Vere in 
Joţeta Kelhar 
za † Franca in Roziko Dernikovič ter Marijo 
Petan 

NEDELJA 
7. velikonočna,  

nedelja sredstev 

druţbenega obveščanja 

Janez Nepomuk, 

duhovnik, mučenec 

 

 

16. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.) 
za † Anico in Mihata Roţman 

 

 

za † Krţan Ano (nam. cv.) 
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