
 
1. berilo: 5 Mz 30,10-14; Psalm: 69 ali 19; 2. berilo: Kol 1,15-20; 

Evangelij: Lk 10,25-37 

 

15. NEDELJA MED LETOM 
 

                               Kdo je moj bliţnji? 
 

V evangeliju ţeli neki učitelj postave 
Jezusa preizkusiti, zato ga vpraša: 
"Učitelj, kaj naj storim, da doseţem 
večno ţivljenje?" On, pismouk, bi moral 
dobro vedeti, kaj je potrebno za dosego 

večnega ţivljenja, namreč spolnjevanje 
zapovedi, zato mu Jezus odgovori z 

vprašanjem: "Kaj je pisano v postavi? 
Kako bereš?" Učitelj postave navede 
največjo in prvo zapoved, zapoved 
ljubezni do Boga in do bliţnjega. To je 
temelj postave in za Izraelce vsakdanja 

molitev. Zato Jezus preprosto reče: "To 
delaj in boš ţivel." Toda pismouk hoče 

sebe opravičiti in reče Jezusu: "In kdo je moj bliţnji?" Sledi pripoved o 

usmiljenem Samarijanu, ki jo dobro poznamo.  

 

Kdo je moj bliţnji? Ponavadi razumemo to vprašanje kot pismoukovo izmikanje, 
češ koga pa moram ljubiti kot samega sebe, kdo je pravzaprav moj bliţnji, ki sem 
mu dolţan izkazati ljubezen. Lahko pa vprašanje razumemo tudi drugače in 
nekateri razlagalci to potrjujejo: Kdo je meni bliţnji? Se pravi, kdo mene ljubi, 
kdo meni izkazuje ljubezen. Si lahko predstavljamo učitelja postave, ki je ţivel 
po vseh zakonih in predpisih, sam pa ni doţivljal, da bi ga kdo ljubil, da bi bil 

komu dragocen? In ali si moremo predstavljati kristjana, ki z veliko natančnostjo 
izpolnjuje vse zapovedi, v sebi pa čuti neko nezadovoljstvo, celo grenkobo in se 
sprašuje: Kako to, jaz sem vse naredil, drugi pa nič? Nihče tega ne opazi, nihče 
ne pokaţe hvaleţnosti, ali me ima sploh kdo rad? In končno, ali ni to vprašanje 
vsakega človeka: Kdo je moj bliţnji? Kdo me ljubi? Ali sem sploh vreden 
ljubezni? Kako naj ljubim bliţnjega, če pa se sam ne čutim ljubljenega?  
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Na ta vprašanja odgovarja pripoved o usmiljenem Samarijanu. Nihče ne more 
ljubiti ne sebe ne drugega ne Boga, če ni prej sam izkusil bliţine tistega, ki ga 
ljubi. Vsakdo od nas se lahko prepozna v človeku, ki je šel iz Jeruzalema in je 
padel med razbojnike. Pot iz Jeruzalema je pot Adama, ki je zbeţal in se skril 
pred Bogom. Na begu človek pade v roke sovraţniku, laţnivcu in ubijalcu, po 
čigar nevoščljivosti je smrt stopila v svet (Mdr 2,24). Sovraţnik človeka sleče, 
pretepe, pusti napol mrtvega in odide. Kdor beţi pred Bogom, ker ga ima za 

hudobnega, se več ne sprejema kot njegova stvaritev. Zato se čuti krhkega in 
nezaščitenega, ranljivega in napol mrtvega. Ţivi v stalni praznini in strahu pred 
smrtjo. Sovraţnik pa odide, ko doseţe svoj cilj. Duhovnik in levit, varuha 
postave in templja, gresta mimo. Oba sta sama potrebna usmiljenja, zato ne 

moreta pomagati ranjenemu. Zdaj pride Samarijan in ranjenemu izkaţe 
usmiljenje. V usmiljenem Samarijanu prepoznamo Jezusa. On se ozre na nas, 

ranjene in napol mrtve, poskrbi za naše rane in nas odpelje v gostišče.  
 

Grška beseda za gostišče pomeni "sprejemnica za vse", hiša, ki sprejme vse. 
Gostišče je podoba Jezusa, ki na svoji poti v Jeruzalem sprejema in gosti vse, 
posebej zapostavljene, izključene in trpeče. Je tudi podoba skupnosti tistih, ki so 

ţe doţiveli Jezusovo usmiljenje in so sami postali gostišče, se pravi ljudje, ki 
sprejemajo vse in izkazujejo usmiljenje tistim, ki ga potrebujejo. Zdaj morejo 

ţiveti Jezusovo besedo: "Pojdi in ti delaj prav tako!" 
 

Hvala ti, Gospod,  

da si Samarijan v mojem življenju in mi pošiljaš še druge Samarijane na pot.  
Hvala, da me dvigneš vsakič, ko padem.  

Hvala, da me spomniš, da si ti darovalec vsega in me odpiraš za sočutje.  
Prosim, odpri mi srce, da opazim bližnje. 

 

OBVESTILA 

 

»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«. S tem geslom bomo prihodnjo 

nedeljo, 21. julija, obhajali nedeljo svetega 

Krištofa, zavetnika popotnikov.  

Blagoslavljali bomo naša vozila (avtomobile, 
kombije, motorje, kolesa …) in delili 
Krištofove kartončke in nalepke, verniki pa 
bomo ob tej priloţnosti darovali 1 cent za 

vsak srečno prevoţen kilometer za misijonska 

vozila. Preko misijonske vozniške akcije 
MIVA Slovenija ţe 32 let pomaga slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v 
deţelah tretjega sveta. 
Bog povrni za vaše darove.   



V Poletno gledališče Studenec bomo šli v soboto, 20. julija 2019, na ogled 

gledališke predstave »Lepo je biti muzikant II. del«, avtorja Andreasa 
Brandstätterja, priredba in reţija Alojz Straţar, 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. Odhod iz Breţic bo v soboto, 20. julija 2019, ob 18.30 
izpred AP Gimnazija Breţice in še iz dogovorjenih krajev. 
 

Pribliţuje se 8. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja 
Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za † 
Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v sredo, 7. avgusta 2019, v njuni rojstni 

ţupniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska sveta 
maša bo v Marijareški ţupnijski cerkvi ob 11h in potem v Planinskem domu pod 
cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom 7. 8. 2019 ob 

8h zjutraj izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v ţupnišču. Cena prevoza in 
pogostitve 15€ po osebi.  
 

Animatorji vabimo na Oratorij 2019, ki bo v Breţicah 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 ţupnijo še posebno 
slovesno, saj bo g. ţupnik obhajal zlato mašo. Skupaj naredimo čudovit dan 
ţupnije. Informacije na 041 829 522, donacije na ţiro račun Društva 1824 – SI56 

0480-2000-1932-750 (NOVA KBM d.d.), namen »Zlata maša«.  

To bo dan, ki ga bo naredil Gospod.  

Člani ŢPS in vseh delujočih skupin v ţupniji ter Društvo 1824. 
 
Ţupniji Breţice in Dobova ter Aritours vabimo na romanje v Francijo – Lurd in 

Provansa, ki bo v času od 30. 9. do 4. 10. 2019. Ob udeleţbi 45 romarjev je cena na 
osebo 399 EUR (način plačila: 100 EUR ob prijavi na agencijo, moţnost plačevanja 
na obroke brez obresti). Podroben program dobite v ţupnišču ali na spletni strani 
agencije www.aritours.si, Aritours d. o. o., Slomškov trg 7, 2000 Maribor, tel.: (02) 
252-16-19, e-mail: info@aritours.si. 

 

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 14. 7. 2019 do 21. 7. 2019 

 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

http://www.aritours.si/


7. obletnica 

 

NEDELJA 

15. med letom; 

 Kamil de Lellis, 

duhovnik, redovni 

ustanovitelj 

14. 7. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Roziko (obl.) in Franca Dernikovič 

za † Pečar Franca 

 

 

za † moţa Krţan Vinka in sina Vinka 

PONEDELJEK 
Bonaventura, škof, 

cerkveni učitelj 

15. 7. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri 

za sorodnike in dobrotnike 

 

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

TOREK 
Karmelska Mati Boţja 

(Karmen) 

 16. 7. 

2019 

Ob 8. uri  

Ob 19. uri  

Ob 19.uri 

za † starše Zver-Godler in sestro Štefko 

za † Urek Ivana (nam. cv.) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Aleš,  

spokornik 

17. 7. 

2019 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ni. 
 

za † Halilovič Ivano (obl.) 

ČETRTEK 
Elij iz Koštabone,  
diakon, mučenec 

18. 7. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za † Rupert Cirila (nam. cv.) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Podpečan Ano (nam. cv.) 

PETEK 

Arsenij Veliki,  

puščavnik 

19. 7. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

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

za † Tatjano Gašperin-Seršen (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Marjeta Antiohijska, 

mučenka 

20. 7. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Habinc Ano (ob roj. dnevu) 

NEDELJA 

16. med letom, 

 Krištofova nedelja; 
Lovrenc iz Brindisija, 

duhovnik,  

cerkveni učitelj 

21. 7. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Janka Kos in druţine Kos, Petan, Mrkša 

za † Antona Ţnideršič in starše 

 

 

za † Cerjak Vladimirja iz Gornjega Lenarta (obl.) 

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

 

MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v 
breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih 
ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice.  
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po 

večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 

 

 

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

