
 
1. berilo: 2 Mz 32,7-11.13-14; Psalm: 51; 2. berilo: 1Tim 1,12-17;  

Evangelij: Lk 15,1-32 

 

24. NEDELJA MED LETOM 
 

Veselje v nebesih  

zaradi spreobrnjenja grešnikov 
 

Takšnim grešnikom, kot je bil tudi Pavel (1 Tim 1,12-17), 

so namenjene današnje tri evangeljske prilike o izgubljeni 

ovci, drahmi in izgubljenem sinu. Jezus jih je povedal 

farizejem in pismoukom, ki so godrnjali nad njim in 

govorili: "Ta sprejema grešnike in jé z njimi." Prilike nam 
razodevajo središče evangelija: Boga kot Očeta nežnosti in 
usmiljenja, povsem drugačnega od tistega, pred katerim je 
Adam iz strahu zbežal. Oče prekipeva od veselja, ko vidi, da 
se njegov najbolj oddaljeni sin vrača domov. Vse povabi, 
naj se veselijo z njim: "Treba se je poveseliti in vzradostiti!"  

 

"Blagor tistemu, ki bo obedoval v Božjem kraljestvu," je malo pred tem vzkliknil 
nekdo. Jezus že od začetka jé z grešniki. Zdaj vabi k obedu tudi tiste, ki se imajo za 
pravične. Oni ga napadajo z zlobnostjo, on pa jim odgovarja z dobroto. Želi jih 
pripeljati k spreobrnjenju. Toda to delo je precej težje kot pri grešnikih. Ti zaradi 
svoje revščine čutijo potrebo po njegovem usmiljenju. Oni pa se imajo za 
samozadostne. Medtem ko obsojajo brate grešnike, zavračajo Očeta, ki zastonj in 

nujno ljubi vse svoje otroke. Cerkev se mora vedno zavedati, da ni občestvo 
pravičnih, ampak skupnost grešnikov, odprtih za odpuščanje. Pavel lepo povzame 
držo kristjanov: "Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu 
odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu" (Ef 4,32). 

Evharistija, kristjanova hrana in novo življenje, je kruh odpuščanja.  
 

Prilike govorijo o spreobrnjenju k usmiljenju. "Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen 

tudi vaš Oče!" (Lk 6,36). Milost, ki jo je Bog pokazal do nas, svojih sovražnikov, 
mora odsevati v naši drži do sovražnikov in do bratov grešnikov. Oče ne izključuje 
iz svojega srca nobenega otroka. Kaj pa mi? Koliko smo že usmiljeni? Koliko 
podobni pastirju, ki išče izgubljeno ovco, ali ženi, ki išče drahmo, ali očetu, ki z 
materinsko ljubeznijo sprejme in pogosti oba svoja izgubljena otroka? 

 

15. 9. 2019 



Hvala ti, Oče, da vedno prekipevaš od veselja,  
ko pridem k tebi, s čimer koli že prihajam. 

 

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV 
 

Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – škofa Friderika Baraga, 
nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, duhovnika Andreja 
Majcna in profesorja Antona Strleta – obhajajo danes, 15. septembra 2019, v cerkvi 

Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. 

 

V ospredju praznovanja je lik Božjega služabnika škofa Janeza 
Frančiška Gnidovca, katerega 80-letnico smrti obhajamo letos. Ob 

16. uri bo v cerkvi molitev pred Najsvetejšim. Ob 17.00 bo sledilo 
somaševanje, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. 
Stanislav Zore. Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka 
predstavitev beatifikacijskih postopkov. 

 

 

URNIK verouka 2019/20 
 

1.  razred Patricija nedelja ob 11.00 (SD, veroučna učilnica) 
2.  razred Urška nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti) 
3.  razred Alana nedelja ob 9.00 (veroučna učilnica pri župnišču) 
4.  razred Jana sreda ob 16.00 ali četrtek ob 15.15 (SD, verouč. učilnica) 
5.  razred Jana sreda ob 15.15 (SD, verouč. učilnica) 
6.  razred Jana sreda ob 14.30 ali četrtek ob 14.30 (SD, verouč. učilnica) 

7.  razred Jana sreda ob 13.45 ali četrtek ob 13.45 (SD, verouč. učilnica) 
8.  razred g. Gorazd torek ob 16.00 (SD, verouč. učilnica) 
9.  razred g. Gorazd torek ob 15.00 (SD, verouč. učilnica) 

 

Veroučne knjige bodo od torka, 17. 9. 2019, na voljo v Cvetlično-darilnem butiku, 

Nuška Polovič.   
Celoletni veroučni prispevek za verouk je 10 EUR na veroučenca. 

 

OBVESTILA 
 

V tednu od 15. do 21. septembra bodo svete maše še v cerkvi sv. Roka. V 

soboto, 21. septembra, se z večerno sveto mašo ob 19. uri vrnemo v farno cerkev, 

ker so obnovitvena dela na Kregarjevi freski zaključena. 
Nedeljske večerne maše bodo še nekaj tednov v cerkvi svetega Roka. 
 

 



V ponedeljek, 16. septembra, bo po večerni sveti maši v Slomškovi sobi v župnišču 
srečanje biblične skupine. 

 

God sv. Mateja, apostola in mučenca obhajamo vsako leto 21. septembra. Ta dan se 

pri maši bere odlomek iz evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega 
apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo 
in šel za njim.  
Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom 
kot simbolom prvega evangelija (po videnju preroka 

Ezekijela), s knjigo, z mečem ali s sulico (orodjem 
mučeništva), pa tudi z mošnjo in računsko deščico, 
kakršno so imeli cestninarji. Kot svojega zavetnika ga 
častijo finančni in davčni uradniki, cariniki, menjalci in 
knjigovodje. Na Slovenskem je apostol Matej dokaj 

češčen svetnik, vendar pa nima nobene župnijske 
cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic.  
Ob godu sv. Mateja se pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za 
napovedovalca vremena. Pregovor pravi: »Če je sv. Matevž vedren, prijetna bo 
jesen.« 

 

Vsako leto ob godu blaženega Antona Martina Slomška 

obhajamo Slomškovo nedeljo. Letos mineva 100 let od 

priključitve Prekmurja k matični domovini, zato bomo tudi 
Slomškovo nedeljo obhajali v murskosoboški škofiji, v Gornji 
Bistrici v Župniji Črensovci, kjer je prva cerkev posvečena bl. 
Antonu Martinu Slomšku.  
Praznovanje Slomškove nedelje bo 22. septembra 2019. Ob 

15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje škofov in 
duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof msgr. Alojzij 
Cvikl, pridigal bo škof dr. Peter Štumpf. Ob tej slovesnosti 
bodo pred cerkvijo blagoslovili bronasti kip bl. Slomška, ki ga 
je izdelal akademski kipar Marjan Drev. 

 

Stična 2019 pod geslom »Tukaj sem, zgodi se!« vabi v soboto, 21. 9. 2019, na 

vseslovensko srečanje mladih, kar vsem mladim zelo priporočamo. Srečanje ponuja 
pestre programe za mlade, športne turnirje in različne delavnice. Ves čas poteka tudi 
adoracija in spoved, na tržnici pa različne organizacije ponujajo dodaten pester 
program. Osrednji trenutek srečanja je skupna sveta maša, ki ji sledi praznovanje in 
zaključni koncert s Stična bendom. Za prevoz in druga konkretna navodila pokličite 
Patricijo Kelhar na telefon 070 699 770.  

 

Društvo 1824 vabi v okviru Socialnega tedna v soboto, 28. 9. 2019, ob 20. uri v 

Slomškov dom, Kržičnikova 2, Brežice na okroglo mizo z naslovom  »Zlatomašnik 
Milan Kšela in njegove istovetnosti«. Lepo vabljeni, vstop prost.  



7. obletnica 

 

NEDELJA 
24. med letom,  

n. svetniških kandidatov; 
Žalostna Mati Božja,  

dan vrnitve Primorske k 

matični domovini 

15. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Žust Alenko, roj. Berglez (nam. cv.) 
za † Veble Zinko (nam. cv.) 

 

za † Lipej Ivana (nam. cv.) 

 

PONEDELJEK 
Kornelij, papež in Ciprijan, 

škof, mučenca 

16. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Jakoba, Jožefo in Rada Bertole 

TOREK 
Robert Bellarmino, škof, 

cerkveni učitelj 

 17. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri  

 

Ob 19.uri 

za † starše, stare starše, brate, sestre, sorodnike, 
dobrotnike Cerjak-Dimič in duše v vicah 

za † Ivančič Anico (obl.) in sorodnike Ivančič-

Priveršek 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Jožef Kupertinski,  

duhovnik, redovnik 

18. 9. 

2019 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Žgalin Jožeta (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Januarij,  

škof, mučenec 

19. 9. 

2019 

Ob 8. uri 
 

9.00-10.00 

Ob 19. uri 

na čast Roži skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Kramar Jožico (nam. cv.) 

PETEK 
Andrej Kim Tae-gon, 

duhovnik in drugi 

korejski mučenci 

20. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Švajger Ivana-Janeza (nam. cv.) 

v Domu upokojencev po namenu 

za † brata Jožeta Turk (obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Matej (Matevž),  

evangelist, apostol 

21. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Pečnik Ivana (nam. cv.) 
 

sv. Lovrenc za † Frančiško Marijo Gerjevič 

(7. dan) 

NEDELJA 
25. med letom,  

SLOMŠKOVA  
NEDELJA,  

ekumenski dan,  

Mavricij, mučenec 

22. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

sv. Lovrenc za farane /  

za † Jožeta in Franca Ferenčak (obl.) in sorodstvo 

sv. Lovrenc za † starše in brata Mirt 
 

sv. Rok za † Rupert Cirila (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!  
 

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


 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 15. 9. 2019 do 22. 9. 2019 

 

Torek, sreda, četrtek, nedelja 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


