
 
1. berilo: Zah 12,10-11; 13,1; Psalm: 63;2. berilo: Gal 3,26-29; 

Evangelij: Lk 9,18-24 

 

12. NEDELJA MED LETOM 

 

                                 Jezus napove svojo smrt 

 
 Učenci so tako kot vsi Judje pričakovali Mesija. Toda računali so na 
slavnega, močnega, zmagovitega, osvajalnega kralja, torej na 

nekoga, ki bo potešil in izpolnil njihove skrite želje po moči in 
gospodovanju. Zato jim je Jezus "strogo prepovedal", da bi komu 

pripovedovali o njem. Podobno je strogo prepovedal hudim 

duhovom, ki so ga razglašali. Jezus želi izgnati vsak 
mesijanizem, ki je deloma vedno zgrešen, ker ni odprt za 

razodetje križa. S to prepovedjo želi očistiti vero učencev, ki ne 
sprejemajo trpečega Mesija. Podoba, ki jo imajo o Kristusu, mora biti očiščena z 
besedo o križu in vstajenju.  

 

"Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki 
ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen." Jezus tukaj razodeva Božjo 
misel, ki je človek ne more misliti in sprejeti. Vprašanje ni, ali je Kristus res "Božji", 
ampak "kako" je Božji. On je od Boga prav zato, ker ne rešuje sebe, temveč se 
izgublja in daruje za nas. Čemu "mora" veliko pretrpeti? Ne, ker bi si njegov Oče 
tako izmislil, ampak ker nas ljubi. Njegov križ smo mi, naše zlo, ki si ga nalaga, ker 

nam želi dobro. Njegovo trpljenje je proizvod vseh oblik zla, ki smo si jih v svojem 
strahu izmislili, da bi se rešili. Starešine, véliki duhovniki in pismouki predstavljajo 
imetje, moč in védenje. Bogastvo, častihlepnost in ošabnost so trije izvlečki misli 

človeka, ki se hoče na vsak način rešiti sam.  
 

Ko je Jezus razložil učencem, kdo je on in kakšen Maziljenec je, se je obrnil k 
množici: "Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ 
ter hodi za menoj." Ko je razodel svoje obličje, nam želi razodeti še našega. Jezus 
postavi pogoje, ki niso izbirni. Križ je nekaj nujnega, zanj in za učence. Pravi učenec 
je tisti, ki išče Gospoda, zato mu želi slediti kamor koli. Ko smo bili krščeni, smo 
oblekli Kristusa, piše apostol Pavel Galačanom (3,27). Ste Kristusovi, še dodaja. 
Ljubezen do njega, ki me je prvi vzljubil, me vleče k njemu. Krščanstvo se vidi v tej 
ljubezni do Jezusa in življenju z njim v njegovem Duhu. 

 

23. 6. 2019 



Jezus, hvala da me spomniš, da se ne morem rešiti sam,  
ne z imetjem, ne z močjo, ne z vsem znanjem.  

Hvala, da me vabiš, naj se prepustim tvoji ljubezni,  
tudi ko to pomeni, da marsikaj odpade iz mojega življenja.  

Hvala ti za to, da lahko grem tako bolj lahkotno po poti za teboj. 

    

       Sv. Peter in Pavel (29. junij) 
Petra imenujemo »prvak apostolov«, ker mu je 
Jezus določil vodstveno vlogo v svoji Cerkvi, 
Pavlu pa »apostol narodov«, ker je bil po posebni 
Božji izvolitvi največji misijonar vseh časov. 
Skupaj godujeta zato, ker sta skupaj dala življenje 
za Kristusa. Zaradi ključev, o katerih govori Jezus, 

ko Petra imenuje za njegovega namestnika na zemlji, ga upodabljamo s 

ključi v rokah in mu pravimo »nebeški ključar«. Apostola Pavla upodabljajo z brado 
(filozof), s knjigo (pisatelj) in z mečem (Božja beseda – pa tudi orodje njegovega 

mučeništva). Na oltarjih se njuna kipa pojavljata ponavadi vedno skupaj. 
 

Peter in Pavel predstavljata dve vrsti kristjanov. Eni so verni od malega. Tako so bili 

vzgojeni in so brez večjih notranjih pretresov ostali zvesti Bogu vse življenje. 
Drugi so bili vzgojeni brez vere ali celo protiversko. Kdo ve, po kakšnih ovinkih so se 
veri približali, spoznali njeno vrednost in se je oklenili. Njihovo število sicer še zdaleč ne 
dosega prvih, gorečnost pa je dostikrat mnogo večja in vredna občudovanja. 
 

 

OBVESTILA 

 

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

pridite k svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 

 

Vabljeni v Poletno gledališče Studenec v soboto, 20. julija 2019, na ogled 

gledališke predstave »Lepo je biti muzikant II. del«, avtorja Andreasa 

Brandstätterja, priredba in režija Alojz Stražar, glasbeni producent Slavko 
Avsenik, ml. Predstava je nova in izvirna zgodba, nekakšno nadaljevanje 
lanskoletne uspešnice, v katero je avtor tudi tokrat spretno vpletel lepe in znane 

Avsenikove melodije, ki jih zelo ceni. Prijavite se čim prej, najpozneje do 7. 
julija 2019, na mobi 031-438-970 (Milka). Cena vstopnice je 20 EUR odrasli, 15 

EUR otroci, avtobusni prevoz 8 EUR. Odhod iz Brežic bo v soboto, 20. julija 

2019, ob 18.30 izpred AP Gimnazija Brežice in še iz dogovorjenih krajev. 
 

 



Maša za domovino 

 
ob dnevu državnosti, 25. juniju, 

bo na ta praznik ob 19. uri v Rokovi cerkvi. 

Mašuje domači župnik Milan Kšela. 

 

Po sveti maši bo priložnostni program z državno himno. 

Pozdravila nas bo predsednica  

Društva 1824 ga. Mojca Strašek Dodig,  

slavnostni govor bo imel župan Občine Brežice g. Ivan Molan. 

 

Pri sveti maši in programu sodeluje cerkveni pevski zbor Župnije 
Brežice, pod vodstvom pevovodkinje ga. Jelke Žnideršič. 

 

Na koncu sledi druženje pred Rokovo cerkvijo ob lipi,  

ki je bila blagoslovljena pred 28-imi leti. 

 
V nedeljo, 30. junija 2019, bo iz naše župnijske cerkve sv. Lovrenca v Brežicah 
ob 10. uri prenos svete maše na Radiu Slovenija – ARS program, Radiu 

Maribor in Radiu Ognjišče. Mašuje brežiški župnik Milan Kšela, s petjem 

sodeluje mešani cerkveni pevski zbor naše župnije pod vodstvom pevovodkinje 

in organistinje Jelke Žnideršič.  
 

OBVESTILO »KARITAS«: Zbiramo prijave za šolske zvezke za šolsko leto 
2019/2020. Starše prvoobhajancev prosimo, naj dvignejo pladnje od peciva v 

župnišču. Hvala in Bog z vami. 

 

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. 
 

Letošnje praznovanje Lovrenčeve nedelje (11. 8.) bo za celo župnijo še posebno 
slovesno, saj bo g. župnik obhajal zlato mašo. Skupaj naredimo čudovit dan 
župnije. Informacije na 041 829 522, donacije na žiro račun Društva 1824 – SI56 

0480-2000-1932-750 (NOVA KBM d.d.) s sklicem Zlata maša. To bo dan, ki ga 

bo naredil Gospod. Člani ŽPS in vseh delujočih skupin v župniji ter Društvo 
1824. 

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

12. med letom; 

  

Jožef Cafasso,  
redovnik 

23. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah 

za † starše Vretič, Veroniko in Cecilijo (obl.), 
Ivana Vretič, starše Omerzu, Jožeta in Marijo 
Koprivnjak, Maksa in Ano Zorko 

za † Franca Smerdel, starše Franca in Ivanko 
Žnideršič, brata Franca, sestro Hildo Mrak in 
sorodnike 

PONEDELJEK 

Rojstvo Janeza 

Krstnika; kres 

24. 6. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri 

za † Janeza Štefaniča, starše Jožefo in Janeza 
Štefanič 

za † Frančiško Kolan (60. obl.) 

TOREK 

dan državnosti; 
Doroteja iz Montauna, 

mati, mistikinja 

 25. 6. 

2019 

 

 

Ob 19. uri  

Ob 19.uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

sv. Rok za domovino in njene voditelje 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Jožefmarija Escrivá, 

ustanovitelj Opus Dei 

26. 6. 

2019 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Savnik Janeza (obl.), družini Savnik in Vratič 

ČETRTEK 
Ema (Hema) Krška, 

kneginja 

27. 6. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

na čast Sv. Trojici za spreobrnjenje grešnikov 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Mars Marjana (nam. cv.) 

PETEK 

Srce Jezusovo 

28. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Veble Zinko (nam. cv.)  

v Domu upokojencev po namenu 

za † starše Rezko in Nikola Peretič 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 

Peter in Pavel, 
apostola; Marijino 

brezmadežno srce 

29. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

Ob 19. uri 

za † Jožeta Ogorevc (obl.), vse † Ogorevčeve, 
Kolićeve in Franca Ferenčak 

za † Cirnski Jožeta 

za † Vilmo Baškovič (nam. cv.) 

NEDELJA 

13. med letom; 

  

Prvi mučenci rimske 
Cerkve 

30. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Kolić Štefka (nam. cv.) 
za † starše Ano in Janeza, brata Ludvika 

Smukovič, teto Potokar in starše Bratanič 

 

za † Gregel Marjana (obl.) 

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 23. 6. 2019 do 30. 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 

 


