
 
I. berilo: Mdr7,7-11; Psalm: 90; II. berilo: Heb 4,12-13;  

Evangelij: Mr 10,17-30 
 

28. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus svari pred nevarnostjo bogastva 
“Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč 

...” (Heb 4,12). Ostrino Božje besede je začutil tudi bogati mladenič, o katerem 
govori današnji evangelij. Prišel je k Jezusu, z željo po večnem življenju. Bil pa 
je navezan na svoje veliko premoženje. Ko mu je Jezus dejal, naj vse proda in da 
ubogim ter nato hodi za njim, je žalosten odšel. Bil je pripravljen spolnjevati vse 
zapovedi, razen dveh največjih, ljubezni do Boga in do bližnjega. Zaradi 
navezanosti na bogastvo mu je bilo nemogoče vstopiti v Božje kraljestvo. 
Srečanje z Jezusom bi ga moglo osvoboditi tega malika, toda ko mora izbrati 
med Bogom in mamonom, se odloči za slednjega. Na koncu ima namesto radosti 
ob najdenem zakladu žalost, ker ostane sam. Pomemben je trenutek, ko se je 
Jezus ozrl v tega človeka. Evangelij pravi, da ga je vzljubil. To je središče 
pripovedi. Ali se bo bogati mladenič prepustil tej ljubezni ali ne? Od tega je 
odvisno večno življenje. Jezusov ljubeči pogled je mladeniču vir žalosti in bo vir 
žalosti še naprej, dokler se ne bo predal temu pogledu. “Eno ti manjka: pojdi, 
prodaj, kar imaš, in daj ubogim.” Kdor posluša to zapoved, postane podoben 
Jezusu, ki je dal vse, postal majhen in ubog.  
V nadaljevanju evangelija Jezus govori, kako težko se je rešiti, čemur se učenci 
čudijo. V nebeško kraljestvo namreč pridejo samo tisti, ki so kot otroci, ubogi v 
vsem. Učenci se  čudijo, ker mislijo, da so mladost, bogastvo, lepota, vplivnost 
tiste lastnosti, ki omogočajo vstop. Toda le toliko bogatih je v Kraljestvu, kolikor 
kamel je šlo skozi šivankino uho. Vsi smo preveliki in prebogati, da bi vstopili v 
Kraljestvo, ki pripada otrokom. Podobni smo kamelam, ki neumno poskušajo 
priti skozi šivankino uho. Ko spoznamo in priznamo, da je to nemogoče, 
postanemo majhni. Bolj ko smo bogati, bolj se vidimo nesposobne in uboge pred 
tem, kar ima vrednost. 
“Kdo se potem more rešiti?” kar strmijo učenci. Rešitev je edini resen človekov 
problem. Jezus odgovarja, da se rešiti človeku ni ne lahko ne težko, ampak 
absolutno nemogoče. “Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu 
je vse mogoče.” Samo Bog nas more narediti uboge in majhne ter nas rešiti 
skupaj z vsemi ubogimi in majhnimi. In to dela z vsemi, hočemo ali nočemo. Če 
ne prej, ob smrti bo vsak bogataš pustil vse in se znašel med vsemi najbolj ubog 
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in majhen. Bogu je vse mogoče. Njegov poklic je delati to, kar je človeku 
nemogoče. Nam pa ostane, da vsem našim upornostim navkljub, prosimo za to 
nemogoče, ki nam ga samo Bog lahko daruje.  
Ob tem je Peter začel Jezusu govoriti: “Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.” 
Z začudenjem ugotavlja, da se je njemu in tovarišem že zgodilo nemogoče. Ne 
da bi se dobro zavedali, jim je bilo dano to, kar je Jezus prosil bogatega 
mladeniča. Petrov vzklik je izraz čudenja in zavedanja Božjega dela. Jezus potrdi 
Petrovo ugotovitev. Kraljestvo pripada tistim, ki so pustili vse iz ljubezni do 
Gospoda. Beseda, ki je mladeniču prinesla žalost, njim prinaša veliko radost. 

 
OBVESTILA 

 
V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas 
vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev 
Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec 
lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan 
pred sveto mašo.  
 
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 15. oktobra 2018, po večerni sveti maši 
(ob 18.30) v Slomškovi sobi v župnišču. Skupino vodi g. Rok Gajšek, CM, duhovni 
pomočnik župnij Dobova, Artiče in Sromlje ter dolgoletni misijonar na 
Madagaskarju. 
 

V torek, 16., in v sredo, 17. oktobra, sta v naši župniji molitvena 
dneva. Poleg rednih svetih maš bo oba dneva izpostavljeno 
Najsvetejše, zato vas vabimo, da prihajate k uram molitve po 
razporedu, kakor je spodaj objavljeno. Če kdo lahko pride, čeprav ni 
napisan, naj se pridruži katerikoli molitveni uri. 

 
1. dan – torek, 16. oktober 2018 
Ob 8. uri sveta maša s pridigo Vabljeni vsi.        
Od 9. do 10. ure Ivana Vogrinc, Mira in Lojze Zver 
Od 10. do 11. ure Zinka Pavlovič 
Od 11. do 12. ure Marija Plazar, Marija in Miha Tomše 
Od 12. do 13. ure Metka Berglez, Angelca Ivančič 
Od 13. do 14. ure Anica Zorko, Milka Sušin 
Od 14. do 15. ure  Rezka Ferenčak, Slavka Gabrič 
Ob 15. uri molitev križevega pota Vabljeni vsi.        
Od 16. do 17. ure Župnijska Karitas 
Od 17. ure do 17.30 rožni venec Člani biblične skupine 
Ob 17.30 pete litanije Matere Božje Vabljeni vsi. 
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov Vodi g. Gorazd Bastašić, žpk Mrzlo Polje.  
 
 



2. dan – sreda, 17. oktober 2018 
Ob 8. uri sveta maša z nagovorom Vabljeni vsi.               
Od 9. do 10. ure Zinka Pavlovič 
Od 10. do 11. ure  Ivana Vogrinc, Metka Berglez 
Od 11. do 12. ure Marija Plazar, Marija in Miha Tomše 
Od 12. do 13. ure Anica Zorko 
Od 13. do 14. ure Angelca Ivančič, Rezka Ferenčak 
Od 14. do 15. ure  Milka Sušin, Slavka Gabrič 
Od 15. uri molitev križevega pota Vabljeni vsi.               
Od 16. do 17. ure Člani molitvene skupine 
Od 17. ure do 17.30 rožni venec Člani ŽPS in cerkveni ključarji 
Ob 17.30 pete litanije Srca Jezusovega Vabljeni vsi. 
Ob 18. uri somaševanje duhovnikov Vodi eden od dekanijskih duhovnikov. 
 
Prihodnja nedelja je misijonska. Darovi v cerkvi so namenjeni za naše misijonarje. 
Bog povrni za vaše darove. 
 
Obveščamo vas, da bo v sklopu dogodkov Brežiški oktober 2018, v nedeljo, 28. 
oktobra 2018, ob 19. uri v počastitev občinskega praznika fotografska razstava 
“Stara šola” iz arhiva Davorja Lipeja 4 v Slomškovem domu. Lepo vabljeni. 
Vstop prost. 
 
Vabljeni, da v župnišču podpišete peticijo v podporo duhovniku dr. Tadeju 
Strehovcu in mu na ta način stojite ob strani v krivičnem sodnem procesu. Hkrati je 
podpis peticije sporočilo, da spoštujemo pravico, da vsak od nas lahko svobodno 
pove, kaj misli in se zavzema za svoje vrednote. Duhovnika dr. Tadeja Strehovca 
preganjajo in mu grozijo z dvema letoma zapora, ker se pogumno zavzema za 
človekove pravice vseh ljudi, tudi nerojenih otrok.  
 
Radio Ognjišče prijazno vabi na 26. Gala koncert, ki bo v nedeljo, 18. novembra, 
ob 15. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Letos bo glasbeni program poklon 
glasbi Lojzeta Slaka z naslovom »Ko zaslišim znano melodijo«. Avtobus se že polni, 
zato se prijavite čimprej pri Milki osebno ali na mobi 031-438-970. Cena vstopnice 
je 20 EUR, prevoza 8 EUR. Odhod avtobusa bo ob 12.30 izpred Gimnazije Brežice. 
Pobirali bomo še na dogovorjenih krajih. 
 
Mag. teologije Boštjan Hari vabi na vikend seminar z naslovom »Zdravje in 
krščanstvo«, ki bo v samostanu Stična na Dolenjskem od 30. 11. do 2. 12. 2018. 
Prijava oz. več informacij na info@salom.si ali 041 296 509. 
 
Rešujemo knjige, ki niso za reciklažo in odpad. Zbiramo vse stare knjige v katerem 
koli jeziku in pisavi. Lahko prinesete tudi stare dokumente, ki ste jih morda zavrgli. 
Vse, kar boste dali in ne boste potrebovali, prinesite na Karitas v času uradnih ur ali 
v župnišče. 
 



6. obletnica 
 

NEDELJA 
28. med letom;  
Kalist I., papež, 

mučenec;  
sklep tedna za življenje 

14. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
 
 
Ob 10. uri 
 
Ob 18. uri 

za farane /  
za † Jožeta Jankovič (obl.), sorodnike Blažévič in 
Marijo Jankovič 
za † Pečar Franca (obl.) in Vegelj Pavlo 
 
za † Vinka Kržan ml. 

PONEDELJEK 
Terezija Velika (Avilska), 

devica, cerkvena 
učiteljica 

15. 10. 
2018 

Ob 8. uri  
 
Ob 18. uri 

za † Žičkar Franca in Terezijo ter zeta Mirka 
 
za † Gregorič Mirka (7. dan) 

TOREK 
Jadviga (Hedvika),  

kneginja, redovnica; 
1. molitveni dan 

 16. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
 
Ob 18. uri 
 
Ob 19.uri 

za † Terezijo Preskar, Marijo Baškovič in vse 
sorodnike ter dobrotnike 
za † Osojnik Tomislava (obl.) in Viktorja Osojnik  
za † Petaci Antona (nam. cv.) 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Ignacij Antiohijski,  

škof, mučenec; 
2. molitveni dan 

17. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
Ob 18. uri 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 
za † Fani in Andreja Hribar, Barico in Jožeta 
Škofljanc, Reziko Kovačič in po namenu / 
za † Robida Janeza (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Luka,  

evangelist 

18. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 
Ob 18. uri 

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
v bolniški kapeli molitev za življenje 
za † starše, Ivana, Polonco Gabrič in vse † 
Mirtove 

PETEK 
Pavel od Križa,  

duhovnik 

19. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
Ob 16. uri 
Ob 18. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 
v Domu upokojencev po namenu 
za † Juraja Karlota (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Rozalina,  
redovnica 

20. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
 
Ob 18. uri 

za † s. Amato Rožman (obl.) in Branka Rožman 
 
za † Jožefa in Jožefo Šerbec in Janeza Cizl (obl.) 

NEDELJA 
29. med letom;  

misijonska; 
Uršula, devica,  

mučenka 

21. 10. 
2018 

Ob 8. uri 
 
Ob 10. uri 
 
Ob 18. uri 

za farane /  
za † Černoš Marijo, Alojza, Marjana in Draga 
za † Alojzijo in Leopolda Mešiček (obl.) in 
Slavka Lah 
za † Čerin Silvota (nam. cv.) 

Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 
 

Sprejemamo za spomine. 
 

MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v 
brežiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih 
župnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Brežice. 
Molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti 
maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 



SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 
Dogodki v tednu od 14. 10. do 21. 10. 2018 

 
Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk  
Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska Karitas 
Sreda od 15.00 do 16.00 Župnijska Karitas 
Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 
Sobota zvečer Evharistija - neokatehumenat 
 
 


