
 
1. berilo: Mdr 9,13-18b; Psalm: 90; 2. berilo: Flm 9b-10.12-17; Evangelij: Lk 14,25-33 

 

MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN 
 

Katoliška in Pravoslavna Cerkev Marijino rojstvo praznujeta na isti 
dan. Praznik Marijinega rojstva danes tako vzhodno kot zahodno 

cerkveno izročilo obhajata 8. septembra, natanko 9 mesecev po 
prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga Cerkev obhaja 
8. decembra. Marijino življenje je neločljivo povezano z Jezusovim 
življenjem, saj je s svojim materinstvom soudeležena v 
odrešenjskem načrtu, ki ga je Bog pripravil za človeka in vsebuje 
učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Božjega sina Jezusa Kristusa. Marija je 
kot Odrešenikova mati vključena v samo jedro odrešenjskega načrta. 
 

23. NEDELJA MED LETOM 

KATEHETSKA NEDELJA 

(začetek novega veroučnega leta 2019/20) 
 

Prepustiti se Bogu 
 

Kdo je lahko Jezusov učenec? Današnji evangelij nam 
pove, kdo ne more biti. Videli smo, da so na gostijo 

povabljeni ubogi in izključeni. Njim pripada Kraljestvo, 
ker so podobni Jezusu. Zdaj morajo učenci videti, če so 

med temi ubogimi, kajti če hočejo biti z Jezusom, morajo 
izbrati njegovo mesto. Zato "ne more biti moj učenec", ponovi 

Jezus kar trikrat, kdor se ne odpove vsemu.  

"Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, 
otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj 
učenec." Če je Jezusova zapoved ljubezen, kako zdaj govori o 

sovraštvu? Tu ni samo semitsko izražanje, ampak globoka resnica. Ljubezen, ki 
daje prednost enemu pred drugim, ljudje čutimo kot izključevalnost, skoraj 

sovraštvo do drugega. Samo Boga moramo ljubiti absolutno, z vso močjo. Vsaka 
druga ljubezen izvira iz te, sicer postane malikovanje, ki razočara ljubitelja in 
uniči ljubljenega. Človek doseže takšno bližino z Gospodom, da mu on postane 
oče, mati, žena, brat, sestra. Učenec je podoben ubogim, povabljenim na gostijo. 

8. 9. 2019 



Brez očeta in matere je sirota, ki jo Gospod sprejme. Materinska ljubezen Očeta 
je njegova edina življenjska gotovost. Brez žene je "pohabljen", toda njegov 
delež je Bog, ki ga ljubi z nedeljenim srcem. Brez otrok je "slep", brez luči in 
prihodnosti. Njegova edina luč je prihodnost, ki jo Bog obljublja. Brez bratov in 
sester je učenec "hrom", sam, ker nima naravne opore. Edina podpora mu je 
zvestoba Boga, ki mu je postal bližnji.  
"Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec." 
Krščansko življenje ni neko herojsko dejanje, ki se zgodi v trenutku, marveč je 
teža, ki jo je treba nositi vsak dan. Zahteva potrpežljivost in prenašanje sive 
vsakdanjosti. Teža, četudi lahka, s časom postaja vse težja in neznosna, posebej 
še, če jo imamo za krivično. Toda medtem ko Jezus ne nosi svojega, temveč naš 
križ, moramo mi z razbojnikom priznati, da nosimo svojega in to po pravici 
(23,40sl.). 

Na koncu Jezus povzame: "Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove 

vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec." Edino bogastvo učenca je njegovo 
uboštvo. Njegova edina moč je njegova slabotnost (2 Kor 12,10). Uboštvo, ki ga 
Jezus zahteva, dobiva izvor v ljubezni do njega. Kot vedno je tudi danes Cerkev 

skušana, da bi za dosego "dobrih ciljev" uporabljala sredstva moči in tako 
tekmovala s svetom. S tem pa bi iskala neko lažno pomembnost, pozabljajoč, da 
je poistovetenje s Križanim njena edina moč.  
 

Hvala, Jezus, da prihajaš k meni tudi po mojih bližnjih in mi tako sporočaš,  
kaj želiš, kam me vabiš, kaj mi podarjaš. Naj dopustim, da sem ubog, da sem 
tvoje orodje, da se izkaže tvoje veličastvo, tvoja ljubezen do mene in do nas. 

 

Drage veroučenke in veroučenci, starši in  
vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo! 

 

V to dogajanje smo vpeti vsi: katehetje, starši, botri in vsa župnijska skupnost. 

Zavedamo se, da je dandanes težko vzgajati, vendar kot kristjani ne smemo 

obupovati in tarnati. Z nami je Jezus in dani smo drug drugemu v oporo. Naš papež 
Frančišek nas v enih zadnjih avgustovskih katehez spodbuja: »Posredovanje vere 
smo tako zelo navajeni omejevati izključno na poučevanje moralnih resnic in verskih 
praks, da pozabljamo, da vera vključuje živo, konkretno izkušnjo Boga. Če pa tega 
izkustva ne udejanjamo in ne postane del našega življenja doma, od krščanske vere 
ostanejo zgolj pobožnjakarstvo in obredna dejanja, ki jih opravljamo v cerkvenih 
zgradbah, kar zelo malo vpliva na naše vsakdanje življenje. Danes se zelo pogosto 
dogaja, da otroci in mladi, potem ko s prejemom zakramentov zaključijo uvajanje v 
krščanstvo, sploh ne sodelujejo več v župniji, ne hodijo več v cerkev na bogoslužna 
opravila niti za tako imenovane "zapovedane praznike": božič in veliko noč. Redki se 
sprašujejo, kako bi mladi sploh lahko želeli iti v cerkev, če ne izkusijo resničnosti 
Božje Besede doma in v vsakodnevnem življenju.« Vsi smo odgovorni, da besedo moraš 
spremenimo v povabilo k življenju! Dobrodošli, da se skupaj trudimo! 



VPIS K VEROUKU 2019/20 

 
S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2019/20 začeli obiskovati prvi 
razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji obiskovali prvič tudi iz 
višjih razredov. Starši, prijavnico dobite v župnišču.  
Veroučno leto 2019/20 začenjamo danes, s katehetsko nedeljo, 8. septembra 2019, zato 

bomo skupaj molili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta.  
Redni verouk pa se po urniku prične v torek, 10. septembra 2019.  
Prva triada (1., 2. in 3. razred) imajo torej prvo veroučno srečanje v nedeljo, 15. 9. 2019. 
Veroučne knjige bodo na voljo od 15. 9. 2019 v Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič.   
Celoletni veroučni prispevek za verouk je 10 EUR na veroučenca. 
 

Objavljamo URNIK verouka: 

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) 
 

V sredo, 4. septembra, je minilo 160 let, kar je škof bl. Anton Martin Slomšek 

prenesel škofijski sedež iz Šentandraža na Koroškem v Maribor. Hkrati je 
ustanovil visoko bogoslovno šolo, ki je bila v tistem času prva visokošolska 
ustanova na Štajerskem. 19. septembra letos pa bo minilo 20 let, kar je zdaj že 
sveti papež Janez Pavel II., na Betnavi v Mariboru proglasil škofa Slomška za 
blaženega. 

OBVESTILA 
 

Do nadaljnjega so vse svete maše v cerkvi sv. Roka, ker v farni cerkvi 

obnavljamo oltarno fresko (iz leta 1966) Staneta Kregarja, duhovnika in slikarja. 

 

Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 9. septembra 2019, po večerni 
sveti maši v Slomškovi sobi v župnišču. 
 
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.  



7. obletnica 

 

NEDELJA 
23. med letom,  

Marijino rojstvo –  

mali šmaren;  
začetek veroučnega leta 

8. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † starše, brata in vse † Lašičeve ter 
teto Francko Pušnik / za † Marijo Jankovič (obl.), 
Jožeta Jankovič ter sorodnike Blaževič-Jankovič 

za † starše Rozalijo in Janeza, brata Ivana, Marijo 
Kodrič in Jožeta Marinčič 

za † Voljčanšek Jožeta, Lazarja Mijokovič, 
družino Voljčanšek in botro Roziko 

PONEDELJEK 
Peter Klaver, jezuit, 

misijonar 

9. 9. 

2019 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje sv. maše ne bo. 
 

za † Lipej Antona (nam. cv.) 

 

TOREK 
Nikolaj Tolentinski, 

spokornik 

 10. 9. 

2019 

 

Ob 19. uri  

Ob 19.uri 

Jutranje sv. maše ne bo. 
za † Jamnik Ivana-Žanija (nam. cv.) 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Prot in Hijacint, mučenca 

11. 9. 

2019 

 

Ob 19. uri 

Jutranje sv. maše ne bo. 
za † Dušana Jovanovič (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Marijino ime 

12. 9. 

2019 

 

9.00-10.00 

Ob 19. uri 

Jutranje sv. maše ne bo. 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Švajger Ivana –Janeza (nam. cv.)  

PETEK 
Janez Zlatousti, škof, 

cerkveni učitelj 

13. 9. 

2019 

 

Ob 16.uri 
Ob 19. uri 

Jutranje sv. maše ne bo. 
v Domu upokojencev po namenu 

za † Žgalin Jožeta (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Povišanje sv. Križa 

14. 9. 

2019 

 

Ob 19. uri 

Jutranje sv. maše ne bo. 
za † Gašperin-Seršen Tatjano (nam. cv.) 

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.) 

 

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!  
 

V času od 9. do 13. septembra  2019 bom (župnik Milan Kšela) odsoten,  

zato se v nujnih primerih obrnite na g. Travar Romana, dekana Videmske dekanije na 

mob.: 040 157-201.  
 
 

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


 

 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 8. 9. 2019 do 15. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


