
 
1. berilo: Iz 6,1-2a.3-8; Psalm: 138;2. berilo: 1Kor 15,1-11; 

Evangelij: Lk 5,1-11 

 

5. NEDELJA MED LETOM 
 

Apostoli pustijo vse  

in gredo za Jezusom 
 

Jezus pokliče prve učence. O tem so poročila evangelistov 
različna. Pri Marku in Mateju Jezus ob jezeru zagleda štiri 
ribiče, jih pokliče in oni mu takoj sledijo. Lukov opis 
dogodka, ki ga bomo brali to nedeljo, gre še korak dalje. 
Učenci so že na čolnu, od koder Jezus govori množici. Po 
nočnem neuspešnem lovu so utrujeni, v pokorščini 

Jezusovi besedi pa kar osupnejo nad ulovom rib.  

 

Čoln je tukaj podoba Cerkve. Iz njega se Jezus kot učitelj obrača k vsem ljudem. 
Kdorkoli ga posluša in se ravna po njegovi besedi, postane rodoviten. Ko je Jezus 
nehal govoriti, je rekel Simonu: "Odrini na globoko in vrzite mreže na lov!" Lov 
predstavlja apostolsko poslanstvo, ki se začenja zdaj, v pokorščini Gospodovi besedi, 
in se bo razširilo na vse strani sveta. Prav je, da so sredstva tega apostolskega lova 
mreže, kajti mreža ne rani in ne usmrti tistih, ki jih zajame, ampak jih potegne v 

življenje.  
 

Simon je odgovoril: "Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo 
besedo bom vrgel mreže." Kolikokrat so tisto noč vrgli mreže zaman? Beseda, s 
katero se zdaj Jezus obrne k ribičem, se zdi ne samo neumna, ampak celo žaljiva: 
mar oni, ribiči, ne poznajo svojega posla in mar se ne ribari ponoči? Razumeti bodo 
morali, da ne delajo iz svoje moči in volje, in da bo lov uspešen podnevi, ker so 
poslušni "soncu, ki vzhaja z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci" 

(Lk 1,78 sl.). Prazen nočni trud kaže, kako so vsi človeški napori za graditev 
Božjega kraljestva nekoristni, kadar delamo le z lastno voljo. Kajti Božje kraljestvo 
je Božje! V Petrovem odgovoru je nekaj Zaharijevega "Kako se more to zgoditi?" in 

Marijinega, ki sprejme, da se ji zgodi po Gospodovi besedi. Pokorščina besedi je 
edini razlog za upanje v nemogoče. Vera nima druge opore. Zajeli so veliko množino 
rib. Ko učenci poslušajo Gospodovo besedo, izkusijo resničnost njegove obljube. In 
ta presega vsakršno pričakovanje. Mreže so se namreč kar trgale. Ob obilnem ulovu 
Peter pade Jezusu pred noge in reče: "Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen 
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človek!" V pokorščini je Peter odkril učinkovito Gospodovo moč in hkrati svojo 
grešnost. To je milost. Pred Božjo resnico in usmiljenjem človek odkrije resnico o 
sebi. Ni spoznanja Boga brez zavesti lastnega greha. Njegovo neskončno visokost 
spoznamo hkrati s svojo neskončno nizkostjo in samo iz nje. Peter je namreč osupnil 
nad ulovom rib. Osuplost pomeni pretresenost, čudenje, ki prehaja v grozo. Ta 
pretresenost je prava zemlja za rast. Kjer ni strahu, čudenja in občutka greha, človek 
ni pred Bogom, ampak pred nekim malikom, narejenim po človeški podobi in 
sličnosti. Na koncu je Jezus rekel Petru: "Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi." Peter 
dobi poslanstvo, ko se spozna za grešnika. To poslanstvo ne bo slonelo na njegovi 
moči in trdnosti, ampak na Gospodovi moči in zvestobi. Peter je kot riba plaval v 
grehu in Jezus ga je rešil. Zdaj bo on "lovil ljudi". Vse človeštvo je potopljeno v 
morje, v globine teme, ločeno od Boga v objemu smrti. Peter in drugi, ki je vse Jezus 
že rešil, bodo pomagali drugim, da rešijo, kar je izgubljenega. 

 

Hvala, Gospod, da me vabiš, ko sem v globinah, teminah, naj naredim korak s 
tabo – in naenkrat ne samo, da sem na površju, celo bogat ulov mi podariš! 

Hvala, da me potegneš v življenje. Hvala, da sem lahko s teboj rodoviten. 
 Naj se odpiram tvoji rodovitnosti. Naj pustim vse in grem za teboj. 

 

OBVESTILA 

 

V ponedeljek, 11. februarja 2019, po bo večerni sveti maši (ob 18.30) srečanje 
molitvene skupine v Slomškovi sobi v župnišču. 
 

Večgeneracijski center Posavje vabi na brezplačno predavanje p. Christiana 

Gostečnika: »SO RES VSEGA KRIVI STARŠI?«, ki bo v soboto, 2. 3. 2019, ob 

18.00, v Mladinskem centru Brežice. Dr. Christian Gostečnik bo spregovoril o očetih 
in mamah in tudi o pomembnosti sodelovalnega odnosa med staršema pri najstnikih. 
Cilj predavanj je opogumiti starše, da bodo otroku lažje pokazali, da ga imajo radi in 
ga znali tudi ustrezno omejiti. Dr. Gostečnik je frančiškan, duhovnik, teolog, 
psiholog in pedagog. Predava na Teološki fakulteti v Ljubljani in je direktor 

Frančiškanskega družinskega inštituta. Je avtor več kot 20 strokovnih in znanstvenih 

knjig s področja relacijske zakonske in družinske terapije. Lepo vabljeni! 

 

Animašola vabi bodoče animatorje, in sicer 9. 3. 2019 (od 8.30 do 12.30). Prijave in 
informacije: smc.celje@gmail.com; 051 677 925.  

 

Župnijska karitas Brežice vabi v sredo, 20. marca 2019, ob 10. uri v Slomškov dom 
na predavanje z naslovom »Vodenje Župnijske karitas in varstvo osebnih 
podatkov«. Predaval bo generalni tajnik Škofijske karitas Celje g. Matej Pirnat. 
Lepo vabljeni. 

 

mailto:smc.celje@gmail.com


Tečaj priprave na zakon bo v Brežicah 29., 30. in 31. marca 2019 v župnišču v 
Slomškovi sobi, in sicer vsak dan s pričetkom ob 16. uri.  
 

Vabimo na 26. tradicionalno pomladansko romanje »Sv. Alojzij in mogočni 
benediktinski samostani«. Romanje, ki bo od 5. do 7. aprila 2019, bo duhovno vodil 

upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran. Romanje bo potekalo v sosednjo Italijo. V 

programu je obisk rojstnega kraja sv. Alojzija Gonzage, zavetnika mladine, slavnih 

samostanov in zadnji dan je predvidena sv. maša v veliki baziliki benediktinskega 

samostana ob reki Pad. Cena romanja je 279,00 €. Podrobne informacije dobite v 
župnišču, kjer dobite program romanja in navodila za prijavo in plačilo. 

 

Molitev za imenovanje novega škofa 
O Bog, večni Pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.  

Prosimo Te, daj v svoji neskončni Dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem 
srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel.  

Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in 

odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu … 

Sv. Nikolaj, prosi za nas. 

 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 2018 

 
Med 18. in 25. januarjem smo obhajali ekumensko molitveno osmino za edinost 

med kristjani z naslovom »Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo (2 Mz 
15,6).  
V soboto, 27. januarja, smo romali k Mariji Pomagaj na Brezje. Vožnja je bila 
gratis – Bogu hvala za srečno prevožene kilometre (Štefko Količ).  
28. januarja, smo obhajali nedeljo Svetega pisma pod geslom Z Bogom v družini. 
»Kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti« (1 Pt 1,15).  
V ponedeljek, 29. januarja 2018, je bila ob 19. uri seja zbora članov Društva 1824 

v Slomškovem domu v Brežicah.  
V petek, 2. februarja, smo v župniji izvedli mini maraton branja Svetega pisma, 

kar pomeni, da smo v zimski kapeli Svetega križa v Slomškovem domu od 14. do 
18. ure neprekinjeno brali izbrane odlomke iz Svetega pisma.  

Na praznik Gospodovega darovanja - svečnico, 2. februarja, smo pri vseh svetih 

mašah blagoslovili sveče in se pri večerni sveti maši poslovili od jaslic.  
3. februarja, na god sv. Blaža, škofa in mučenca, smo v cerkvi podelili 
takoimenovani »blažev žegen«. To je priprošnja sv. Blažu za odvrnitev bolezni grla 
in drugega zla.  

Župnijska Karitas je organizirala sklop predavanj z naslovom: »Gradimo 

skupnost, gradimo odnose, gradimo komunikacijo«. Predavala je univerzitetna 
diplomirana pedagoginja Saraja Hribernik, in sicer 5. in 12. februarja 2018, ob 10. 

uri v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice. Udeležba vedno okrog 20 oseb.  
(se nadaljuje) 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

5. nedelja med letom, 

Sholastika, devica, 

redovnica 

10. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Predanič Janka (obl.), hčerko 
Tatjano, mamo Marijo, svaka Martina, starše 
Predanič-Gregorevčič 

za † Tovornik Staneta, 3 brate Slakonja, starše 
Slakonja in Trinkaus Rezi / 

za † Kresonja Štefana (obl.) 
za † Gregorič Mirka (nam. cv.) 

PONEDELJEK 

Lurška Mati Božja, 
svetovni dan bolnikov 

11. 2. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

za †  Škofljanec Marijo 

 

za † Habinc Ano (7. dan) 

TOREK 
Humbelina, redovnica 

 12. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

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

za † Šnajder in Režun 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Jordan Saški, redovnik 

13. 2. 

2019 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Gabrič Pavlino (obl.), Ivana in Polonco 

ČETRTEK 
Valentin (Zdravko), 

duhovnik, mučenec 

14. 2. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Lidijo in Karla Lahermajer ter duše v vicah 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Alojzijo in Josipa Nemec (obl.), Antonijo in 

Vlada Szabo (obl.) ter sestro Amato Rožman / 

za † Mikac Marico (7. dan) 

PETEK 

Klavdij, redovnik 

15. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za † Adamič Otona in Zlato (obl.)  
v Domu upokojencev po namenu 

za † Franca in Terezijo Kovačič (obl.) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Julijana Koprska, 

mučenka 

16. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

za † Franja Ivančič (obl.) in sorodnike 

za † Ferda in Ivanko Sakelšek (obl.), starša 
Berstovšek, brata Petra in ostale sorodnike 

NEDELJA 

6. nedelja med letom, 

sedem ustanoviteljev 

reda servitov 

17. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Rezko Preskar, Franca in Nežo 
Preskar, vse sorodnike in verne duše v vicah 

za † Franca in Roziko Dernikovič 

 

za † Matildo, Franca in Terezijo Vretič 

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 

 

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, 
Brežice. 
 

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!  
 

Ponovno zbiramo zamaške, tokrat za ALINO. 

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


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 10. 2. 2019 do 17. 2. 2019 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek 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 

 

 
 


