
 
1. berilo: 2 Mz 17,8-13; Psalm: 121; 2. berilo: 2 Tim 3,14-4,2; Evangelij: Lk 18,1-8 

 

MISIJONSKA NEDELJA 
 

Iz papeževe poslanice za misijonsko nedeljo 2019 - Krščeni in poslani: 
Kristusova Cerkev, poslana v svet 

»Dragi bratje in sestre! 

Za mesec oktober 2019 sem zaprosil vso Cerkev, da poživi svojo misijonsko zavest in 
predanost, saj obeležujemo stoletnico apostolskega pisma papeža Benedikta 
XV. Maximim illud (30. november 1919). Preroška daljnovidnost njegove apostolske 
spodbude je v meni utrdila prepričanje o pomenu obnovitve misijonske vloge Cerkve, 

osvežitve njenega poslanstva, da oznanja evangelij ter svetu prinaša odrešenje 
umrlega in vstalega Jezusa Kristusa.  

Geslo te poslanice je isto kot tema za letošnji misijonski mesec oktober: Krščeni in 
poslani: Kristusova Cerkev, poslana v svet. Praznovanje misijonskega meseca nam 

bo pomagalo ponovno odkriti misijonski pomen naše odločitve za vero v Jezusa 
Kristusa, vere, ki smo jo milostno prejeli pri krstu. Bogu pripadamo kot njegovi 

otroci. Naš odnos z Bogom ni zasebna stvar, ampak je vedno v povezanosti s 

Cerkvijo. Iz našega občestva z Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom smo skupaj s 
številnimi brati in sestrami rojeni v novo življenje. To Božje življenje pa ni niti 
»prodajno blago«, s katerim bi lahko trgovali, niti ni povezano s prozelitizmom, 

temveč je bogastvo, ki ga je treba podarjati, deliti, oznanjati – to je pomen in smisel 

misijonstva. Zastonj smo prejeli ta dar in zastonj ga delimo (prim. Mt 10,8), ne da bi 

kogar koli izključevali. Bog želi, da bi se vsi ljudje rešili in da bi po služenju Cerkve, 
vesoljnega zakramenta odrešenja, vsi prišli do spoznanja resnice in doživeli njegovo 
usmiljenje (prim. 1 Tim 2,4; II. vat. koncil, Lumen Gentium, 48)…  
Cerkev je poslana v svet. Vera v Jezusa Kristusa nam omogoča vse stvari videti v 
pravi luči, saj v veri gledamo na svet z Božjimi očmi in srcem. Upanje nam odpira 
večna obzorja Božjega življenja, katerega del smo tudi mi. Ljubezen, ki jo okušamo v 
zakramentih in bratski ljubezni, nas priganja, da gremo do skrajnih mej sveta (prim. 

Mih 5,3; Mt 28,19; Apd 1,8; Rim 10,18). Cerkev, ki gre do skrajnih meja, se mora 

nenehno in stalno misijonsko spreobračati. Koliko svetnikov, koliko vernih mož in 
žena pričuje in nam kaže, da sta neomejena odprtost in napredovanje v milosti 

resnično možni in izvedljivi, saj ju poganja ljubezen, ki se v svojem najglobljem 
bistvu izkazuje kot dar, žrtvovanje in hvaležnost (prim. 2 Kor 5,14–21). Človek, ki 
oznanja Boga, mora biti Božji človek (prim. apostolsko pismo Maximum illud)…»  

 

 

20. 10. 2019 



29. NEDELJA MED LETOM 
 

Prošnje na cedilu 
 

Jezus je učencem povedal priliko, kako morajo vedno moliti in se 
ne naveličati. Odlomek je zadnji del t. i. Lukove "male 
apokalipse" in odgovarja na vprašanje Cerkve: "Zakaj Gospod 
tako dolgo ne pride?" Verniki namreč živijo v želji po srečanju z 
njim, zato molijo: "Maranatha: pridi, o Gospod!" (1 Kor 16,22). 

Brez njega so učenci podobni vdovi, ženi brez moža. Toda zdi se, 
da je Gospod neobčutljiv na to vztrajno klicanje. Zdi se, da 

podobno kot krivični sodnik v priliki, Gospod odgovarja s težavo in le zato, da ga 
ne bi več nadlegovali. V resnici pa se Gospod dela gluhega, da bi še bolj vpili k 
njemu; želi poslušati naš glas: "Daj mi slišati tvoj glas, zakaj tvoj glas je 
prijeten!" pravi ženin njej, ki se čuti vdovo (Vp 2,14).  

Treba je vedno moliti, ker je vsak trenutek čas njegovega prihoda. Odrešenje 
prihaja v tem našem času, ko jemo, pijemo, se poročamo itd. Zato pravi Pavel: 
"Najsi jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo" (1 Kor 
10,31). Molitev razsvetljuje in osmišlja vse naše delo. Srce more in mora biti 
vedno pozorno na Boga, ker je ustvarjeno zanj. Dejanje, ki se ne rodi iz molitve, 

je kot puščica, ki se sproži slučajno: brez cilja in moči ne more zadeti tarče. 
Molitev pomeni željo po Bogu. In ta želja je največji dar, ki nam je dan. Bog, ki 
je ljubezen, ne želi drugega, kot da je željen. Ne smemo se naveličati moliti, 
pravi evangelij. Molitev je kraj naveličanosti, upadanja poguma. Zdi se, da 
zgubljamo čas! Molitev je gola želja, uboga in ne more ničesar narediti. Prav v 
tej nemoči pa doseže svoj cilj: pričakovanje vsega. Toda praznina se pogosto 
napolni z domišljijo, prividi in strahovi srca, ki postavijo zid med nami in 
Bogom. Bolj kot kjerkoli v molitvi pride na dan naš greh, odsotnost in 

oddaljenost od Boga.  

Krivični sodnik dolgo ni hotel uslišati vdove. Podobno izkušajo molivci: Bog se 
ne premakne, skrije se v času stiske, pozabi na ubogega. Je morda neobčutljiv in 
gluh, se v stiski sprašuje vernik. Molitev je vaja vere, ko se človek predaja Božji 
dobroti, tudi ko je ne čuti. Bog ne uslišuje naših prošenj za stvari, da bi se v nas 
rojevala želja po njem. Želi, da se naše oči od tega, kar nam daje njegova roka, 
dvignejo k njegovemu pogledu. Zato stalno odmika svojo roko za hrbet in nam 

ne daje, kar želimo. Noče nam dati česarkoli, temveč sebe. Vdova potrebuje 
samo navzočnost moža. Ostalo ji bo dano za povrh.  
"Mar Bog ne bo pomagal svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? 
Izvoljenci so tisti, ki vpijejo noč in dan, tisti, ki vedno molijo in se ne naveličajo. 
Prihod Gospoda in njegovega kraljestva je sad molitve. Bog ne more biti gluh na 

vdovino vpitje. Ko pride mož, je konec vdovstva, ki je bolj Gospodovo kot naše, 
saj smo mi zapustili njega, ne on nas. Želi, da vztrajno molimo, ker se more 



vrniti le, če si ga želimo. Ne more tvegati, da bi bil znova neželjen, zavrnjen in 
zavržen. "Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?" Gospod 
pričakuje vero, podobno vdovini. Takšna vera, ki postane nenehna molitev, 
pomeni naš da njegovi vrnitvi. Ko jo najde, "hitro" pride. 

 

OBVESTILA 
 

V mesecu oktobru priporočamo molitev Rožnega venca doma po 
družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec lahko moli tudi vsak sam. 
Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan pred sveto mašo.  
 
Današnja nedelja, 20. oktobra 2019,  je misijonska. Darovi v cerkvi so namenjeni za 

naše misijonarje. Bog povrni za vaše darove. 
 

Vseslovensko obhajanje Misijonske nedelje bo v župniji Murska 

Sobota z molitveno uro ob 15.00 in s slovesnim somaševanjem ob 
16.00, ki ga bo vodil škof dr. Peter Štumpf. 
 

V ponedeljek, 21. oktobra 2019, bo po večerni sveti maši v Slomškovi sobi v 
župnišču srečanje biblične skupine. 
 

Društvo 1824 obvešča, da bo v sklopu dogodkov Brežiški oktober 2019, v torek, 29. 

oktobra 2019, ob 19. uri v počastitev občinskega praznika ulična fotografska 

razstava “Življenje brežiške ulice” iz arhiva Davorja Lipeja 5 v Slomškovem 
domu. Na odprtju bo predstavljen tudi izbor iz bogatega AV gradiva Davorja Lipeja, 

povezan z razstavo – s pogledom na življenje osrednje brežiške ulice – Cesta prvih 

borcev od leta 1991. Lepo vabljeni. Vstop prost. 

 
Eko okolju varne sveče (Karitas) so na voljo v veži cerkve. Priporočen dar za svečo 
je 1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

Radio Ognjišče prijazno vabi na 25. Gala koncert, ki bo v nedeljo, 24. novembra 

2019, ob 15. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Letos je za Radio Ognjišče 
jubilejno leto. Skupaj z njimi se veselimo srebrnega jubileja, zato bo koncert prav 

gotovo še posebno slovesen in obogaten z raznovrstno glasbo in lepo besedo. Med 

nastopajočimi bodo: Orkester Cantabile, Gala zbor Kvartopirci, Slovenski oktet, 
Nuška Drašček, Klemen Torkar, Alenka Godec, Jože Vidic, Nuša Derenda, Gregor 
Ravnik, Mojca Bitenc Križaj, Jure Sešek, Urša Sešek, Marjan Bunič, … Pridružimo 
se skupnemu praznovanju. Lepo bo! 

Prijavite se čimprej, najpozneje do 1. novembra, na tel.: 031 438-970 (Milka). Cena 

vstopnice 20€, prevoza 8 €. Odhod avtobusa bo v nedeljo, 24. novembra, ob 12.30 
izpred gimnazije. Pobirali bomo še na dogovorjenih krajih. 

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 
29. med letom; 

misijonska nedelja:  

 

bož. služab. Anton Strle, 
duhovnik 

20. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Marijo Ogorevc (obl.), vse † Ogorevčeve, 
Franca Ferenčak in v dober namen 

za † Pečar Franca (obl.) 

za † Iskra Ivana (1. obl.) / 

za † Vinka Kržan ml. / 
za † Jožeta in Jožefo Šerbec, Janeza Cizel (obl.) 

PONEDELJEK 
Uršula, devica, mučenka 

21. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

v čast Roži skrivnostni po njenih namenih in duše 
v vicah 

za † Kržan Martina (nam. cv.) 

TOREK 
Janez Pavel II., papež 

 22. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere  

za † Kolić Štefka 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Janez Kapistran,  

duhovnik 

23. 10. 

2019 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 

 

za † Baraga Ivanko (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Anton Marija Claret, škof, 

redovni ustanovitelj 

24. 10. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Alenko Žust, roj. Berglez (nam. cv.) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za dobrotnike Slomškovega doma 

PETEK 
Krizant in Darija (Darinka),

mučenca 

25. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
v Domu upokojencev za † Ivana Medved 

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Lucijan in Marcijan, 

mučenca 

26. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

na čast Svetemu Duhu za spreobrnjenje grešnikov 

 

za † Milavec Jožico in Antona 

NEDELJA 
30. med letom; 

žegnanjska nedelja:  

 

Sabina Avilska,  

mučenka 

27. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Pečnik Ivana 

za † Vegelj Pavlo in Johana, Igorja Kneževič in 
Martina Škofljanc 

 

za † Karla Vimpolšek, Anico, Bojana, Silva ter 
Faniko Kapusta in vse † Vimpolškove / 
za † Mihaela Pintarič (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!  
 

Sprejemamo za spomine.  
 

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


 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 20. 10. 2019 do 27. 10. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


