
 
1. berilo: Jer 17,5-8; Psalm: 1;2. berilo: 1Kor 15,12.16-20; 

Evangelij: Lk 6,17.20-26 

 

6. NEDELJA MED LETOM 
 

Blagor ubogim, gorje bogatinom 
 

Jezus v evangeliju postavi nasprotje: blagor in gorje. Štirikrat 
blagor in štirikrat gorje. "Blagor vam, ubogi, kajti vaše je 
Božje kraljestvo." Kdo so v Lukovem evangeliju ti ubogi? To 
so ubogi med ubogimi, največji reveži, ki nimajo nič. Jezus 
jih blagruje, ker jim je dano Kraljestvo. Bog jim izpolnjuje 

obljubo. Pa ne zato, ker bi bili dobri in bi živeli duhovno uboštvo, kar pomeni 

ponižnost. Ne, ti ubogi so lačni in jokajo. Njihov blagor je v tem, da jim Bog prihaja 
na pomoč, saj je dolžan varovati uboge. Kajti on je Oče, ki ljubi vse svoje otroke. 
Ubogim pomaga zaradi svoje ljubezni, ne zaradi njihovih zaslug. Razumeti moramo, 

da se ljubezen ne meri glede na zasluge, ampak na nezasluge, ne na ljubeznivost, 

temveč na neljubeznivost, ne na človekovo dobroto, ampak na njegovo potrebo. Srce 
Boga Očeta ljubi vsakega glede na njegovo potrebo. "Vaše je Božje kraljestvo" − to 
je razlog za blagrovanje. Bogokletno je misliti, da te Jezusove besede potrjujejo neko 

"versko odtujitev", češ kar potrpite, saj bo v nebesih vse dobro. S tem bi ohranjali in 
potrjevali krivičnost na zemlji. Dejstvo, da je Bog na strani ubogih, je razlog za boj 
proti vsem vrstam nepravičnosti in zla, ki izhaja iz žeje po posedovanju in moči. 
Način boja pa nam kaže Jezus, ki ubog in ponižen skrbi za tiste, ki trpijo.  
 

"Gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate." Gorje ni klic maščevanja ali 
grožnja zmagovalca! Jezusov gorje je izraz žalovanja in sočutja. Z njim želi spomniti 
bogataše na zlo, ki se ga ne zavedajo. Kakor se razveseli z ubogimi, tako se žalosti z 
bogatimi. Kajti tudi nje ljubi in jih želi pripeljati k spreobrnjenju: vsi so njegovi 
bratje, otroci "njegovega" Očeta, ki je edini za vse! Dobrine same po sebi niso zlo, 
saj so Božji dar človeku. Slabo je, če si jih prilaščamo, ker tako prenehajo biti dar. 
Nič več ne spominjajo na Darovalca, ampak same postanejo Bog, njih lastništvo cilj 
in prilaščanje vir "tolažbe". Tako se stvari sprevržejo in zaprejo človeka v 
malikovanje.  

 

Evangelij pokaže na razliko med ubogimi in bogatimi. Lahko razumemo, da je ta 
razlika tudi v notranjosti človeškega srca. Samo Božja beseda, ki vstopi v srce, lahko 
razloči v nas, kaj je vredno blagrovanja in kaj žalovanja. Neumno bi bilo misliti, da 
je zlo samo v enem človeku in dobro samo v drugem. V resnici se v vsakem od nas 
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bije boj med imetjem, močjo in povzdigovanjem na eni strani ter med Gospodovim 
vabilom k uboštvu, služenju in ponižnosti na drugi. 

 

Hvala ti, večna Milost, da prihajaš k meni tudi takrat, ko »mi je ravno« in sem zaprt 
za tvoj glas. Hvala, da me obdaruješ vsak trenutek. Hvala, da vse narediš zame, 

svojega ljubega otroka, kraljevo hči, kraljevega sina, dediča.  
Hvala, da lahko vriskamo od sreče s teboj. 

 

OBVESTILA 

 

V času zimskih šolskih počitnic verouka ne bo. 
 

Seja članov ŽPS bo v petek, 22. februarja 2019, ob 19. uri v Slomškovi sobi v 
župnišču. Prosimo za zanesljivo udeležbo. 
 

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. 

 

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. 
Tečaj priprave na zakon se je v veroučni učilnici v Brestanici že pričel, in sicer traja 
vse sobote od 16. 2.  do 9. 3., vsakokrat s pričetkom ob 15. 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 

mailto:smc.celje@gmail.com


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 

 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola je imela podnaslov »Mlad, vesel in 
pogumen«. Začela se je na pepelnično sredo, 14. februrja, in zaključila na veliko 
soboto, 31. marca. 

V postnem času smo vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno mašo 
premišljevali križev pot.  
Križev pot po mestu je pripravil g. Gorazd Bastašič za 2. postno nedeljo, 25. 
februarja 2018. Udeležencev 42. 
Vsak postni petek je bila ob 17.30 priložnost za sveto spoved in ob 18. uri sveta 
maša s postnim govorom.  
V petek, 2. marca, je bila predstava z naslovom Njegovo obličje, ki jo je pripravil 

duhovnik Janko Krištof s sodelavci z avstrijske Koroške. 
Naš zvesti faran in dolgoletni skrben cerkveni ključar pri župnijski cerkvi svetega 
Lovrenca, gospod Martin Pavlovič je v sredo, 7. marca 2018, v večerni uri odšel k 
svojemu Stvarniku. Od njega smo se poslovili s pogrebno sveto mašo, molitvijo in 
spremstvom v ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 16. uri na našem brežiškem 
pokopališču. Naj mu vsemogočni Bog, ki je gospodar našega življenja, nakloni 
večno plačilo za njegovo pričevanje vere in skrb za dom, družino in župnijo. 
Radijski misijon 2018  z naslovom »Pošlji Svetega Duha na nas« je potekal od 18. 

do 25. marca. V sklopu radijskega misijona je bil v naši župniji v petek, 23. marca, 

celodnevni spovedni dan.  

V času od 16. do 18. marca smo bili na 25. tradicionalnem pomladanskem 

romanju, ki ga je duhovno vodil upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran. Obiskali 

smo tri dežele: Hrvaško, Srbijo in Madžarsko ter njihove tri škofije (Osijek, Subotica 
in Szeged). Iz Brežic in Dobove ter nekaterih drugih župnij je bilo 21 romarjev. 

Društvo 1824 je za otroke do 15. leta starosti organiziralo velikonočne delavnice, in 

sicer v soboto, 24. marca 2018, od 9. do 12. ure, v prostorih Slomškovega doma. 
Delavnico butaric so vodile sodelavke Karitas. Projekt Ohranjevanje in 

posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg je sofinancirala Občina 
Brežice.  

(se nadaljuje) 



7. obletnica 

 

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 

PONEDELJEK 

Frančišek Regis Clet, 
duhovnik, mučenec 

18. 2. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

v čast Sveti Trojici za spreobrnjenje grešnikov in 
vseh potrebnih 

za † Zelič Petra (30. dan) 

TOREK 
Konrad iz Piacenze, 

spokornik 

 19. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

v čast Mariji Materi božji za zdravje v družini 
za † Kolić Štefka (nam. cv.) 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Sadot in perzijski 

mučenci 

20. 2. 

2019 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Benkoč Štefanijo (7. dan) 

ČETRTEK 
Peter Damiani, škof, 

cerkveni učitelj 

21. 2. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Pavlo in Antona Zakonjšek 

PETEK 

Sedež apostola Petra 

22. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za vse † poznane v vicah  

v Domu upokojencev po namenu 

za † Robina Janeza (nam. cv.) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Polikarp, škof,  

mučenec 

23. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Pavlovič Martina (nam. cv.) 
 

za † Kržan Martina (nam. cv.) 

NEDELJA 

7. nedelja med letom, 

Matija, apostol 

24. 2. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Ivana Žerjav, vse † Žerjavove, vse 
dobrotnike in pozabljene verne duše 

za † Cirnski Jožeta (obl.) 
za † Kolešnik Nino 

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 17. 2. 2019 do 24. 2. 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 

 

 
 


