
 
1. berilo: Apd 5,27-32,40-41; Psalm: 30;2. berilo: Raz 5,11-14; 

Evangelij: Jn 21,1-19 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

Jezus da apostolom jesti 
 
 Odlomek iz Janezovega evangelija opisuje, kako se je Jezus 

tretjič razodel svojim učencem, odkar je bil obujen od 
mrtvih. Učenci, ribiči, so po neuspešnem nočnem lovu na 

Jezusovo besedo doživeli bogat ulov, nato jim je Jezus na 
obali pripravil zajtrk in na koncu vprašal Petra, če ga ljubi. 
Ustavimo se ob trojem.  

 

Prvič, ko so učenci zajeli obilico rib, je učenec, ki ga je Jezus ljubil, rekel Petru: 

"Gospod je." Ljubljeni učenec prvi razume znamenje in prepozna vstalega Gospoda. 
Ni mu treba veliko besed in dokazov, dovolj je že majhna kretnja, znamenje ali 
pogled. In kdo je ta učenec? Izročilo ga je enačilo z apostolom Janezom, sodobni 

razlagalci pa glede tega vprašanja večinoma priznavajo svojo nevednost. Morda pa 
evangelist namerno ne da imena temu učencu, da bi se mogli mi vsi poistovetiti z 
njim. Saj vendar drži, da je vsak od nas učenec, ki ga Jezus ljubi, mar ne? Bolj se 

bomo čutili ljubljene, hitreje in lažje bomo odkrivali navzočnost in delovanje 
vstalega Gospoda. Drugič, Jezus je učencem na obali pripravil zajtrk. "Pridite jest!" 
je povabil učence. Pridite jest! Koliko ljubezni in nežnosti je v teh besedah! In koliko 

darovanja in skrbi! Spominjam se, da je naša mama tako klicala otroke k obedu. P'jte 
jest! Dan za dnem, stokrat, tisočkrat, desettisočkrat. In vsak klic je bil poln njene 
ljubeče skrbi in razdajanja. Mi, pogosto nehvaležni otroci, pa smo se še obotavljali, 

se leno odzivali. Zdaj, po vstajenju, nas Jezus vabi: Pridite jest! Razodeva se nam, ko 

smo zbrani pri obedu, kot skupnost. Ko praznujemo evharistijo. Gospod nam vsak 

dan pripravlja obed, da moremo okušati njegovo samopodarjanje. Učenci so vso noč 
lovili ribe, pa niti za zajtrk niso ujeli. Kolikokrat smo jim podobni v svojem delu in 

naporu?! Jezus pa vidi naš trud in nas zbira k obedu, k okušanju ljubezni in občestva. 
Kot dobra mama. In tretjič, ko so pojedli, je Jezus vprašal Petra: "Simon, Janezov 
sin, ali me ljubiš?" Trikratna ponovitev Jezusovega vprašanja je spomin na Petrove 
ognjevite izjave, predvsem pa na njegovo trikratno zatajitev. Dvakrat je Peter 

odgovoril: Da, Gospod, ti veš ..., tretjič pa samo: Gospod, ti vse veš ... Tretjič je 
odgovor bolj ponižen in zato bolj prepričljiv. Po tej ponižni izpovedi ljubezni mu 
Jezus reče: "Hodi za menoj!" Pred tremi leti je Jezus prvič poklical Petra v hojo za 
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seboj. Takrat je Peter poln navdušenja pustil vse in šel za njim, ni pa še vedel, kaj 
vse ga čaka. Računal je predvsem na svoje moči in zvestobo, imel je svoje predstave 
in načrte glede prihodnosti. Po potrebi je skušal celo Jezusu popravljati pot, kadar se 
ta ni ujemala z njegovimi načrti. Skratka, pokazal je vso svojo naravo: vihravost, 
navdušenje, častihlepnost, strahove. Zdaj, po vstajenju, je Peter bolj ponižen. Zaveda 
se svojih meja in krhkosti. Ve, da ne sme in ne more graditi na sebi, na svoji moči in 
zvestobi, ampak na Gospodovi. Ponižnost, drugo ime za ljubezen, je iz galilejskega 
ribiča naredila ribiča ljudi.  
 

Končno, ne moremo si kaj, da ne bi Jezusovega vprašanja Petru naobrnili tudi nase: 
"ali me ljubiš?" me vprašuje Gospod, čisto osebno, nevsiljivo, nežno. Tako me ni še 
nihče vprašal. 
 

Novost – vstajenje – potrebuje nekaj časa, da postane del našega življenja.  
Hvala ti, Jezus, naš Odrešenik,  

da me po poti novega vodiš vztrajno, blago in korak za korakom. 
 

OBVESTILA 
 

Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 
pobožnosti. Letošnje šmarnice imajo naslov »Moj mali 

besednjak od Ž do A«, ki jih je napisal Gregor Čušin. Te bomo 

brali pri jutranji maši, večerne šmarnice, ki so prirejene za 

otroke pa govorijo o misijonarju Ignaciju Knobleharju. Napisala 

jih je pisateljica Berta Golob. Lepo vabljeni v čim večjem 
številu.  
 

Današnja nedelja, 5. 5. 2019, je prva v mesecu, darovi  v cerkvi so namenjeni za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar! 

 

Danes, 5. 5. 2019, v naši župniji obhajamo Florijanovo nedeljo in v naši 
župnijski cerkvi z veseljem pozdravljamo gasilska društva, ki delujejo na 
teritoriju naše župnije.  
Vsem gasilkam in gasilcem čestitamo za njihov praznik in se jim 
zahvaljujemo za vsakokratno požrtvovalno pomoč. 
 

Redni verouk je od nedelje, 5. maja 2019, naprej. 

 

Teden molitve za duhovne poklice 2019 Od 5. do 12. maja 2019 bo potekal Teden 

molitve za duhovne poklice pod geslom Od vidnega k nevidnemu. V tednu molitve 

naj bo živo in čim bolj zavzeto »poklicno« dogajanje predvsem v naših družinah, v 
župnijah, v skupinah, kjer delujemo. Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo 



poklicanost, pričujmo in vabímo k pričevanju življenja, poskrbímo za poglobljeno 
katehezo.  

 

Birmansko devetdnevnico v čast Svetemu Duhu smo pričeli v petek, 3. maja 
2019 in jo bomo zaključili v soboto, 11. maja 2019. Traja torej devet dni, kar pove 

že ime “devetdnevnica”. To izvira iz prvih krščanskih časov, ko so se po prazniku 
Gospodovega vnebohoda apostoli skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, pripravljali na 

prhod Svetega Duha, to je Binkošti. V času birmanske devetdnevnice vas vse 

birmanke in birmance vabimo k čim lepšemu sodelovanju pri sveti maši. To pomeni, 
da glasno molimo skupne molitve, da se potrudimo s kar se da najlepšim vedenjem, 
da pojemo skupne pesmi in dostojno prejmemo sveto obhajilo. V tem času bomo 
imeli tudi sveto spoved. Vsak večer ob 19h bo sveta maša z nagovorom. Birmansko 
devetdnevnico bodo oblikovali duhovniki iz naše videmske in sosednje leskovške 
dekanije. Za birmanke in birmance je devetdnevnica obvezna, k njej pa ste lepo 

vabljeni tudi starši in botri.  

 

Čiščenje cerkve bo v četrtek, 9. maja 2019, od 15. do 18. ure. Prosimo starše in 
sorodnike naših birmancev, da priskočite na pomoč. Več kot vas bo, prej bo akcija 
čiščenja zaključena. 
 
Slovesnost svete birme bo prihodnjo nedeljo, 12. maja 2019, ob 10. uri, 

birmovalec msgr. g. Marjan Jezernik, generalni vikar Celjske škofije, župnik in 
opat stolne župnije sv. Danijela v Celju. 

 
Dodatni verouk za prvoobhajance bo 10., 17. in 24. maja ob 18. uri v župnijski 
cerkvi. Obiskovanje šmarnic pa je lepa duhovna priprava prvoobhajancev in 

njihovih družin na slovesnost prvega svetega obhajila, ki bo v nedeljo, 26. maja 

2019, ob 10. uri. 

 
V nedeljo, 19. maja, bo ob 18.00 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca koncert z 
naslovom »MARIJI«. Nastopajoči: Klemen Torkar, tenor, Citrarska skupina KD 

Ihan (Peter Napret, Ema Jeram, Florjan Šinkovec, Gašper Pelko, Irena Grmek, Tilen 

Mauhar, Domen Topole, Klavdija Gregorin Štiftar), Luka Štiftar, violina, ŽPZ Jutro, 
Ihan (na Miklavžu in v Turnišču). 
O CITRARSKI SKUPINI/KONCERTIH MARIJI… 

Citrarska skupina Kulturnega društva Ihan (Banda CITRARSKA) deluje pod 
okriljem Kulturnega društva Ihan. Člani so se v preteklosti učili citer v glasbeni šoli, 
nato so za nekaj časa prenehali z igranjem in se jeseni 2014 zbrali v skupino. Vadijo 
pod vodstvom prof. Petra Napreta. Lotevajo se raznovrstne glasbe: od zanimivih 

priredb ljudske, filmske in cerkvene glasbe ter še česa. Za njimi je že veliko 
nastopov in samostojnih koncertov. Tako letos že peto leto zapored skupaj s 
tenoristom Klemenom Torkarjem pripravljajo koncerte Marijinih pesmi. Pretekla 

leta so z njimi gostovali v cerkvi na Goropečah nad Ihanom, v Dolu pri Ljubljani, 
Kamniku, Bledu, Bohinju, Gorjah, Novem mestu, Ljubljani in drugod. 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

3. velikonočna; 
 

začetek tedna molitve  
za duhovne poklice   

5. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, 

Joška Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka 

Marka in Toneta, stare starše Jakolič in sorodnike 
ter pozabljene duše v vicah 

za † Aleksandro in Alojza Eržen / 
za gasilce po namenu gasilskih društev 

za † Pečar Franca, brata Jožeta, sestri Anico in 
Tončko ter starše / za † Kalin Slavko (30. dan) 

PONEDELJEK 
Dominik Savio, dijak, 

zavetnik ministrantov  

6. 5. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri  

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za † Mileno in Mirka Maučič-Slivnik 

TOREK 
Gizela,  

opatinja 

 7. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

 

Ob 19.uri 

za † starše, stare starše Dimič-Cerjak, brate, 

sestre, sorodnike, dobrotnike in duše v vicah 

za † Kneževič Igorja / 

za † Tatjano Gašperin –Seršen (nam. cv.) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Bonifacij IV., papež 

8. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

na čast Sveti Trojici za spreobrnjenje grešnikov 

 

za † Urek Ivana (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Izaija, prerok 

9. 5. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Žgalin Jožeta (30. dan)  
za † Podpečan Ano (nam. cv.) 

PETEK 
Job,  

svetopisemski mož 

10. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
v Domu upokojencev po namenu 

za † Borisa Bratanič (obl.), starše Zobarič in 
Bratanič / za † Veble Zinko (7. dan) 

SOBOTA 

Mamert, škof 
11. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

za † Meke Stanislava 

za † Ivana (obl.) in Marijo Lapuh / 

za † Prosen Avguština (60. dan)  

NEDELJA 

4. velikonočna; 
nedelja Dobrega 

Pastirja 

sklep tedna molitve  

za duhovne poklice   

12. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † Nežko Petan (obl.) in družine 
Kržan, Petan, Golob 

V ČAST SVETEMU DUHU  
ZA BIRMANCE, STARŠE IN BOTRE 
za † Kocjan Staneta / 

za † Dejanovič Barico, starše Županič Toma in 

Ano 

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 5. 5. 2019 do 12. 5. 2019 

 

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 Neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


