
 
1. berilo: Apd 7,55-60; Psalm: 97;2. berilo: Raz 22,12-14.16-17.20; 

Evangelij: Jn 17,20-26 

 

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

 

NEDELJA SREDSTEV 

DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA 

 

 

Jezusovi učenci naj bodo vsi eno 
 

Evangeljski odlomek je vzet iz takoimenovane Jezusove velikoduhovniške 
molitve, ki je predvsem njegovo samorazodevanje učencem, njegov poslovilni 
govor. V njem Jezus govori, da je dokončal delo, za katerega je bil poslan od 
Očeta. Zdaj prosi za učence, ki ostajajo na svetu, da bi jih Oče varoval hudega, 
kajti svet bo do njih sovražen. V današnjem, zadnjem delu poslovilne molitve, 
Jezus med drugim pravi: "Ne prosim le za te učence, ampak tudi za tiste, ki bodo 
po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče v meni in jaz 
v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal."  

Jezusova želja je, da bi se enost in povezanost, ki jo živita on in Oče in so je 
deležni tudi učenci, širila še naprej. Takšna je narava ljubezni: ne išče svojega, 
ničesar noče zadržati zase. Jezus je v Janezovem evangeliju učencem dolgo 
razodeval, kako globoko in močno je združen s svojim Očetom. Govoril je o tem, 
kako se poznata, kako imata eno voljo in iste želje, kako ljubita svet in želita vanj 
prinesti polnost življenja. Učenci so doživeli. okusili nekaj tega intimnega 

odnosa med Očetom in Sinom, zato ga želijo deliti še z drugimi. Tako piše 
apostol Janez v svojem prvem pismu (1 Jn 1): "Kar smo videli in slišali, 
oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami − in mi smo v občestvu 
z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. To vam pišemo zato, da bi 
bilo naše veselje dopolnjeno." Tu vidimo, kako je ljubezen nalezljiva. 
Apostolovo veselje bo dopolnjeno, ko bodo še drugi okusili moč in lepoto 
občestva, ki so ga živeli prvi Jezusovi učenci. Oče in Sin nista hotela ljubezni 
zadržati zase, ampak sta jo dala okusiti učencem, zdaj so oni tisti, ki tega daru 
nočejo obdržati le zase, temveč ga oznanjajo naprej, do konca sveta. Dar se tako 
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množi, vedno več ga je, podobno kot se je množil kruh, ki ga je Jezus v puščavi 
delil lačni množici.  
Vendar je to človeku težko razumeti. Poglejmo npr. Kajna, prvi sad grešnega 
Adama. Ko se je Bog ozrl na Abelovo daritev, na njegovo pa se ni ozrl, je 

razmišljal približno takole: "Aha njega ljubi, mene pa ne. Brata bom ubil, pa bo 

vsa Božja naklonjenost le moja." Kajn je zmotno mislil, da se ljubezen manjša, 
če se deli, v resnici pa raste, se množi. Tako pri Bogu, kot pri ljudeh. Mi pa bi 
kar radi stvari ali ljudi le zase. 

Vsakdo se lahko vpraša: Kaj vse sem jaz prejel v svojem krščanskem življenju? 
Koliko darov iz odnosa z Bogom, v molitvi, duhovnih vajah, v darovih stvarjenja 

in odrešenja! In koliko darov sem okušal v krščanski skupnosti, ki je kraj 
odpuščanja in praznovanja (Jean Vanier): doživljanje sprejetosti, vzajemno 

zaupanje, odprtost src, delitev življenja, strahov, veselja in trpljenja, izkustvo 
prijateljstva in spoštovanja moje enkratnosti ter še in še. Koliko darov! Mar ni v 
meni želje, da bi se ti darovi razširili še drugam, med vse ljudi? Mora biti. Ko bi 

le znal biti dovolj iznajdljiv in ustvarjalen, da bi res ničesar ne zadržal zase! Pa 
bodo drugi verovali v Gospoda po moji besedi, po pričevanju mojega občestva? 
Ne vem. Vem pa, da je Jezus že molil zanje k Očetu, in še moli. 
 

Hvala ti, ljubi Jezus, da si molil zame, za vse nas.  

Hvala, da me vabiš v enost s teboj in Očetom in s tem tudi z ljudmi.  
Hvala, da si prišel, ker nas ljubiš. 

 

OBVESTILA 

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite k 

svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 

 
Danes, 2. junija 2019, s sveto mašo ob 10. uri zaključujemo veroučno leto 

2018/2019. Veroučenci bodo prejeli veroučna spričevala, bralci za prebrane knjige 

Slomškovo bralno priznanje in pohvale za redno obiskovanje šmarnic. 
 

MOLITEV OB SKLEPU VEROUČNEGA IN ŠOLSKEGA LETA  
Vsemogočni Bog, iz srca se ti zahvaljujemo za vse milosti in dobrote, 

 ki smo jih prejeli v tem veroučnem in šolskem letu.  
Odpusti nam, kar smo med letom hudega storili in dobrega opustili.  

Blagoslovi nas, da bomo vse, kar je dobro, resnično želeli in vestno izvrševali. 
Varovati se hočemo vsega, kar tebe žali, in živeti po naukih, ki vodijo k tebi.  

Vsem našim učiteljem in dobrotnikom poplačaj njihov trud  
in njihove dobrote z večnim življenjem. Amen. 

 

Danes, 2. junija, je prav nedelja v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 



Zahvalno peš romanje na Svete Gore ob zaključku veroučnega leta bo danes, 2. 

junija 2019: zbor udeležencev ob 13.00 uri pri župnišču v Pišecah; hoje je približno 
2 uri; ob 15.30 sveta maša na Svetih Gorah! Po maši pa pogostitev in druženje ob 
hrani iz popotne torbe. Lepo povabljeni in povabite še prijatelje sosede in znance. 

 

Društvo 1824 vas v sodelovanju s Fakulteto za turizem UM vabi na zaključno 
predstavitev projekta ŠIPK - Po sledeh Antona Martina Slomška, ki bo v nedeljo, 

9. 6. 2019 ob 20. uri v Slomškovem domu v Brežicah. Vljudno vabljeni vsi, ki bi se 

skupaj z nami radi sprehodili skozi zgodovinsko in kulturno delovanje Antona 

Martina Slomška. 
 

Vabimo vas na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto, 15. junija 

2019. Odhod iz Brežic izpred Gimnazije ob 6.30. Cena prevoza 10 EUR + kosilo 10 
EUR. Prijavite se čimprej v župnišču.  
 

Antonova nedelja – V nedeljo, 16. junija 2019, bomo obhajali v naši župniji 
takoimenovano  »Antonovo nedeljo«, v čast Sv. Antonu Padovanskemu, ki ima svoj 

god vsako leto 13. junija. Antonovo nedeljo obhajamo v spomin na nekdanje skoraj 

350-letno delovanje frančiškanov v Brežicah, ki so oskrbovali samostansko cerkev 
Sv. Antona Padovanskega. Ta cerkev je stala v sklopu nekdanjega frančiščanskega 
samostana, v katerem že od leta 1945 deluje brežiška gimnazija. Letos bo naš gost 
pater Marjan Čuden, OFM, ki živi in deluje v Ljubljani ter sedanji provincial 

frančiškanov v Sloveniji.  
     

Animatorji vabimo na Oratorij 2019, ki bo v Brežicah od 18. do 25. avgusta. Letos 

nosi naslov Imaš moč, osrednji lik pa bo slovenski literarni junak Peter Klepec. 

Več informacij in prijavnico najdeš na facebook strani: Oratorij Kapele. 
 

ZAHVALA 

 
Bog povrni vsem, ki ste sodelovali v pripravah in izvedbi slovesnosti prvega svetega 

obhajila, kar smo obhajali minulo nedeljo, 26. maja 2019. Posebej velja zahvala 

katehistinji 3. razreda veroučencev – letošnjih prvoobhajancev Patriciji Kelhar in 

njeni sestri Martini. Hvala in Bog povrni Jelki in Juretu Žnideršič ter Florjanu 

Volčanjšku za vodstvo otroškega pevskega zbora in instrumentalno spremljavo. 

Hvala Majdi Adamič za pripravo darilnih paketov; Nuški Polovič in možu Viliju za 
krašenje cerkve; družini Pečar za prevoze prvoobhajilnih oblek; staršem in krstnim 
botrom za pripravo in spremstvo njihovih otrok – prvoobhajancev, enako njim hvala 

za pripravo peciva in drugih dobrot za pogostitev v Slomškovem domu ter Zinki 
Žnideršič in Teji Zorič za postrežbo. Pohvala pa velja seveda prvoobhajankam in 

prvoobhajancem za lepo pevsko in duhovno sodelovanje pri slovesni prvoobhajilni 

sveti maši. Hvala tudi mamici Ivani Buble Tršelič, ki je v imenu staršev in krstnih 
botrov izrazila veselje nad lepim doživetjem Božje bližine.  
 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

7. velikonočna, 
nedelja sredstev  

javnega obveščanja; 

zaključek verouč. leta 

Marcelin in Peter, 

mučenca   

2. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane / za †Gregorevčič Tatjano (obl.), mamo 
Marijo (obl.), Janka Predanič, svaka Martina, 
starše Predanič-Gregorevčič in vse pozabljene 

za † Pečar Franca /  

za † Podkrajšek Martina (obl.) 
 

za † Bahč Bogdana (obl.), Bahč Avgusta in Štefko 
Lončarič 

PONEDELJEK 
Karel Lwanga in drugi 

ugandski mučenci 

3. 6. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri  

za † sestro Majdo Pangeršič, HMP 

 

za † Vinka Kržan ml. (obl.) 

TOREK 
Peter Veronski,  

redovnik, mučenec 

 4. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

Ob 19.uri 

na čast Roži skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah 

za † Marijo Priveršek (obl.) in Mihaela 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Bonifacij,  

škof, mučenec 

5. 6. 

2019 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Kolić Štefka (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Norbert, škof, redovni 
ustanovitelj; 1. četrtek 

6. 6. 

2019 

Ob 8. uri 
 

9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za duhovniške in redovniške poklice;  
sledi molitev pred Najsvetejšim 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Lipej Antona (30. dan) 

PETEK 

Robert Newminstrski, 

opat;  

1. petek 

7. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † starše Kšela in v zahvalo za življenje; 

sledi pobožnost prvega petka 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Šetinc Ivana in Mižigoj Dušana ter družine 
Šetinc, Balon, Smolčič in Mižigoj 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Medard, škof;  

1. sobota 

8. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Kalin Miroslavo-Slavko (nam. cv.) 

molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Vilmo Baškovič (nam. cv.) / 
za † Ano in Antona Ogorevc 

NEDELJA 

 

BINKOŠTI 

 

Primož in Felicijan, 
mučenca 

9. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Ivana Golob in Janka Kos 

za † Braneta (obl.), starše Rožman in Župevc / 
za † Kresonja Štefana 

 

za † Kelhar Franca (obl.) in Amalijo 

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 

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!  

http://www.zupnija-brezice.si/


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 2. 6. 2019 do 9. 6. 2019 

 

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 Neokatehumenat - evharistija 

Nedelja, 9. 6. 2019, ob 20.00 Po sledeh Antona Martina Slomška – 

zaključna predstavitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


