
 
1. berilo: Prd 1,2;2,21-23; Psalm: 90; 2. berilo: Kol 3,1-5.9-11; 

Evangelij: Lk 12,13-21 

 

18. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus svari pred lakomnostjo 
 

Nekdo iz množice je Jezusu rekel: "Učitelj, reci mojemu 
bratu, naj deli dediščino z menoj." Problem nekoga iz 

množice je za Jezusa priložnost, da posvari učence in 
torej tudi nas pred nevarnostjo lakomnosti. Delitev 

dediščine - koliko družin je sprtih prav zaradi tega! 
Ljudje pozabljajo Očeta in se borijo za premoženje. Pohlep, rojen iz strahu pred 
smrtjo, naredi, da stvari, ki so nam dane iz ljubezni, postanejo vzrok za sovraštvo 
in smrt. "Pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju 
iz njegovega premoženja." Človek želi "imeti več". To je prva maska, s katero 
zakrijemo svoje Božje otroštvo in se zapremo pred drugimi in pred Bogom. Ko 
ne sprejmemo svoje istovetnosti, se poistovetimo s tem, kar posedujemo. "Imeti 

več" je prvi brezupen poskus samoodrešitve iz strahu pred smrtjo. Če je tvoje 
življenje odvisno od tega, kar imaš, uničiš to, kar si. Življenje namreč prihaja od 
Očeta. Če življenje iščeš v stvareh, Bog ni več tvoj Oče in bratje ti postanejo 
tekmeci. Zaradi prevare je človek zapustil "studenec žive vode, in si izkopal 
razpokane kapníce, ki ne držijo vode" (Jer 2,13).  
 

Za osvetlitev Jezus pove še priliko o nespametnem bogatašu. "Nekemu bogatemu 
človeku je polje dobro obrodilo." Sadovi zemlje so Božji blagoslov (5 Mz 28,1-

14). Kdor jih sprejme kot dar, je sam blagoslovljen. Kdor pa se jih polasti, jih 

odreže od njihovega izvira in je preklet. Sprejeti jih kot darove pomeni 

uporabljati jih v zavesti, da prihajajo od Očeta in da so za vse brate. Ko so 
Izraelci pozabljali, da so darovi dar in jih uporabljali v duhu gospodovanja, so 

morali v izgnanstvo. Pozabljanje daru je pot v izgnanstvo, spominjanje pa 

pomeni vrnitev. Mojzes je ljudstvo opozarjal, naj nikoli ne reče "to je moje", kar 
mu bo dano v obljubljeni deželi (5 Mz 8,7-20).  

 

Bogataš je v sebi razmišljal: 'Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih 
pridelkov?' Človek razmišlja v sebi, zaprt vase. To je samogovor, ki človeka 
ubija, kajti ustvarjen je za odnos in dialog z drugimi. Bogataš, ki bi rad imel še 
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več, se vedno bolj ločuje od drugih in ostaja osamljen. Njegov načrt za povečanje 
kašč je načrt človeka, ki ne pozna Očetove ljubezni. Več nekdo ima, več si želi: 
imeti več je hrana, ki ne nasiti, ampak ustvari še večjo lakoto. "Počivaj, jej, pij in 
bodi dobre volje," so bogataševe zadnje besede. Po sebi je to dober življenjski 
program, saj dobrine v Božjem načrtu služijo prav temu. Toda neumnost je v 

prepričanju, da ga bo človek uresničil s kopičenjem dobrin.  
 

"Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si pripravil, čigavo 
bo?" Gospod označi za neumnega in nespametnega človeka, ki svojo prihodnost 
gradi na premoženju. Neumnost je v dejstvu, da se ne ognemo smrti, če sledimo 
nasvetom, ki jih daje strah pred njo. Strah je namreč slab svetovalec in nas vrže v 
naročje temu, česar se bojimo. Bogataš se je poistovetil s svojim malikom, pred 
Božjo sodbo pa se bo zrušil. Kolikor tudi mi hlepimo po bogastvu, nas Jezusova 

prilika opozarja in vabi k spreobrnjenju, k hvaležni uporabi in delitvi dobrin z 
vsemi ljudmi. 

 

Hvala ti, dobri Bog, da me vabiš v ohranjanje budnosti duše,  
da se spominjam darov in s tem tudi darovalca − tebe.  

Hvala, da me spomniš, da nisem to, kar imam, da sem veliko več –  

tvoj otrok, kraljeva hči, kraljev sin. 
 

OBVESTILA 

 

Danes, 4. 8. 2019, je prva nedelja v mesecu, darovi  v cerkvi so namenjeni za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar! 
 

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 (Majda Adamič) ali v Cvetlični-darilnem 

butiku pri Nuški Polovič, donacije na žiro račun Društva 1824 – SI56 0480-

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

To bo dan, ki ga bo naredil Gospod.  

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

 

10. avgusta praznujemo god sv. Lovrenca, farnega zavetnika. Bil je eden od 

sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 cerkveno premoženje, 
ki mu je grozila zaplemba, razdelil med siromake, ga je dal cesar Valerijan 

prebičati, nato pa na žareči rešetki mučiti do smrti (v koledarju 10. avgusta).  
Sv. Lovrenc je zavetnik ubogih, gasilcev, steklopihalcev, kuharjev, likalk. Varuje 

pred opeklinami, bolečinami v hrbtu, vročico. Priporočajo mu verne duše v vicah 
in ga prosijo za dobro letino. Upodabljajo ga kot diakona s pravokotnim ražnjem, 
z evangelijsko knjigo in s križem, ki deli miloščino, ali z mučeniško palmo. 



Vabimo na župnijsko žegnanje v čast sv. Lovrencu, ki bo prihodnjo nedeljo, 

11. avgusta 2019. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00.  
Ob 10. uri bo slovesna zlata maša domačega župnika g. Milana Kšele, 
zlatomašni pridigar g. Marko Magdič, župnik župnije Marije Vnebovzete na 
Gradu v Prekmurju na Goričkem in soupravitelj župnije Sv. Jurija Rogašovci. 

Po sveti maši bo za vse vabljene in prisotne prijetno druženje ob cerkvi.  

 

Rokovo žegnanje v čast sv. Roku bomo pričeli na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta 2019, ob 19. uri. Pri tej maši bo blagoslov zdravilnih 

rož. Obnovili bomo tudi posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji. 

 

Na Rokovo, 16. avgusta 2019, bodo sv. maše ob 6., 7. (mašuje g. Roman Travar, 

dekan Videmske dekanije in žpk Artiče-Sromlje), 8. (mašuje mag. g. Vladimir 

Bizjak, dosedanji špiritual v ljubljanskem bogoslovju), 9. (mašuje g. Jože Pacek, 
žpk Čatež ob Savi); ob 10. (slovesno sv. mašo bo daroval mag. g. Janez Žakelj, 
žpk Cerklje ob Krki) in ob 19. uri (mašuje g. Vlado Leskovar, žpk Bizeljsko in 
Kapele). Ves čas bo tudi priložnost za spoved.  
Lepo vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!  
 

Vabljeni k sv. mašam tudi na Rokovo nedeljo, 18. avgusta 2019. Svete 

maše ob 8.00, 10.00 (obakrat bo maševal in pridigal msgr. dr. Ivan Štuhec, 

rektor vikariata A. M. Slomška v Mariboru) in zvečer ob 19.00. 
 
Župniji Brežice in Dobova ter Aritours vabimo na romanje v Francijo – Lurd in 

Provansa, ki bo v času od 30. 9. do 4. 10. 2019. Ob udeležbi 45 romarjev je cena na 
osebo 399 EUR (način plačila: 100 EUR ob prijavi na agencijo, možnost plačevanja 
na obroke brez obresti). Podroben program dobite v župnišču 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. 

 

Odbor za pripravo slovensko - hrvaškega srečanja vabi: »Duhovnike, redovnike, 
redovnice in vse vernike mariborske metropolije (mariborske nadškofije, celjske 
in soboške škofije) lepo vabimo na 7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo v 

soboto, 19. oktobra 2019, ob 10. uri v Krašiću, rojstnem kraju bl. kardinala 
Alojzija Stepinca. Za ta kraj smo se odločili na prejšnjem romanju v Stični in 
menimo, da je prav, da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in 
6o-letnico njegove smrti. Bl. kardinalu Stepincu smo še posebej hvaležni, ker je 
na začetku 2. svetovne vojne sprejel 537 duhovnikov-beguncev iz takratne 

mariborske in ljubljanske škofije, jih razposlal po župnijah in tako mnoge rešil 
smrti, trpljenja in preganjanja po taboriščih. Tega ne smemo nikoli pozabiti. 

Lepo vabljeni!«  

Kdor se bo tega romanja udeležil, naj se zaradi pravočasne organizacije prijavi v 
župnišču do 10. avgusta 2019. 

http://www.aritours.si/
mailto:info@aritours.si


7. obletnica 

 

NEDELJA 

18. med letom, 

 Janez M. Vianney, 

arški župnik 

4. 8. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Zore Franca (obl.) in družino Nahtigal 
za † Stanka Švajger (obl.), Ivana Gerjevič (obl.), 
Pavlo in sorodnike 

za † Simčič Petra-Pavla in starše Simčič 

PONEDELJEK 
Marija Snežna  

(Nives) 

5. 8. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri 

za † starše, stare starše, brate, sestre in sorodnike 
Cerjak-Dimič 

za † starše Bukovinski in Brce 

TOREK 
Jezusova spremenitev  

na gori 

 6. 8. 

2019 

Ob 8. uri  

Ob 19. uri  

Ob 19.uri 

za † Rupert Cirila (nam. cv.) 

za † Tošič Krešimirja (7. dan) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Sikst II.,  

papež, mučenec 

7. 8. 

2019 

 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
Ob 11. uri v Marija Reki za † Antona in Pavlino 

(obl.) Zakonjšek 

za † Antonijo Šteger (obl.) in Ljuba Šteger, Anko 
in Antona Glogovšek, Janka in Nežo Cvelbar, 
Marijo in Franca Kastelic ter Marijo Požar 

ČETRTEK 
Dominik, duhovnik, 

ustanovitelj 

dominikancev 

8. 8. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

v zahvalo Bogu za novo življenje 

v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † starše Marka in Antonijo Tusun, stare starše 
Tusun-Žerjav ter vse † strice in teto 

PETEK 
Terezija B. od Križa 

(Edith Stein), mučenka, 
sozav. Evrope 

9. 8. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † moža Martina in sestro Mileno 

v Domu upokojencev po namenu 

za † mamo Jožico Jovanovič (obl.), očeta Dušana 
(30. dan), stare starše Slavo in Antona Štritof 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Lovrenc, diakon, 

mučenec 

10. 8. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Preskar Terezijo (obl.) 

 

za † Adija in Marjanko Brod 

NEDELJA 

19. med letom, 

 LOVRENČEVA 
NEDELJA 

Klara (Jasna), devica, 

red. ustanov. 

11. 8. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Bogdana Levak (obl.) 

ZLATA MAŠA - v zahvalo za 50 let duhovništva 

za † očeta in brata Jožeta Kostevc, † Kostevčeve 
in Ogorevčeve ter Franca Ferenčak 

 

za † Barago Ivanko (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 

 
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!  
 
Sporočamo, da zamaškov ne zbiramo več, ker jih nobena ustanova ne odkupuje.  

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


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 4. 8. 2019 do 11. 8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


