
 
1. berilo: 5 Mz 26,4-10; Psalm: 91;2. berilo: Rim 10,8-13;Evangelij: Lk 4,1-13 

 

1. POSTNA NEDELJA  
 

Jezus zavrne skušnjavca 
 

Cerkev je stopila v čas štiridesetdnevnega posta, v 
katerem bo skušala obnoviti in utrditi svojo zvestobo 
Gospodu. Kakor nekoč Izraelce Bog tudi nas vabi v 

puščavo, da nam spregovori na srce (Oz 3,16) in poživi svojo domačnost z nami. 
Puščava je kraj molitve, posta in boja s skušnjavami, kraj, kjer je tudi hudič skušal 
Jezusa. Več bo v tem času molitve, posta ali drugih duhovnih vaj, bolj bomo začutili, 
kako smo skušani, kam vleče naše srce, na kaj smo navezani in podobno.  
 

Hudičeve besede dobro poznamo: "Reci temu kamnu, naj postane kruh ... Vsa oblast 
in vsa kraljestva bodo tvoja, če mene moliš ... Vrzi se od tukaj dol, saj te bodo angeli 

varovali ..." Morda smo manj pozorni na Jezusove odgovore, zato se ustavimo ob 

njih.  

 

"Človek naj ne živi samo od kruha." Hudič je želel, da bi Jezus naredil čudež v svojo 
korist, da bi uporabil Boga v svoje namene. Postavil mu je lažno izbiro: ali kruh ali 

Božja volja, človek ali Bog. Ta lažna izbira med dvema možnostma je prva 
skušnjava, ki jo Jezus zavrne. Ne gre za ali ali temveč za to, kaj je na prvem mestu. 
Človek naj ne živi samo od kruha pomeni: "tudi od kruha". Toda prvi kruh je 
poslušnost Bogu in zaupanje vanj. To daje življenju luč in pravi smisel. Ne 
izključuje zemeljskega kruha, ampak pokaže, kaj je na prvem mestu. Bog in njegova 
beseda je izvor, temelj in cilj vsega drugega. Človek je od Boga in za Boga, ker je 
Bog sam za človeka in mu ničesar ne odreka, temveč mu daje vse. Tako Jezus 
premaga laž, ki je vir sumničenja in nezaupanja, ter pripelje človeka v pokorščino.  
 

Na drugo skušnjavo po oblasti in slavi je Jezus odgovoril: "Gospoda, svojega Boga, 
môli in njemu samemu služi!" Skušnjava je, da bi Jezus dobil Kraljestvo, ki mu 

pripada, s sredstvi moči. Moral bi izbrati malikovanje, to je imeti za absolutno nekaj, 
kar je manj od Boga. Kaj vse smo sposobni malikovati: postavo, red, lastnino, delo, 

proizvodnjo, porabo, užitek, dobro počutje, svobodo, znanost, politično stranko, 
državo, Cerkev, različne ideologije, itd. Še tako dobra sredstva postanejo slaba, če 
jih absolutiziramo. Samo če častimo Boga, in samo Boga, lahko premagamo to 
stanje zla. Človek postane to, pred čemer stoji, to, kar časti. Če časti Boga v vseh 
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stvareh, uresničuje sebe kot Božjo podobo, če pa ne časti Boga, izgublja sebe v 
stvareh, ki jih časti. Ko v Očenašu prosimo Boga, naj pride njegovo kraljestvo in naj 
bo posvečeno njegovo ime, ga prosimo, da premaga prav to skušnjavo malikovanja. 
Božje kraljestvo na zemlji je tam, kjer je človek prost vsakršnega malika.  
Odgovor na tretjo skušnjavo, ko naj bi se Jezus vrgel dol s templja, je: "Ne 
preizkušaj Gospoda, svojega Boga!" Satan želi, da bi Jezus Boga preizkusil. Tako so 

delali Izraelci v puščavi, ko so zahtevali čudeže in govorili: "Ali je Gospod med 
nami ali ne?" (2 Mz 17,7). To je temeljna skušnjava vere: namesto zaupanja v Božje 
obljube človek zahteva čudež kot dokaz, da Bog ne laže. To je najbolj diabolična in 
preoblečena skušnjava, ki napade vernika: Kje je Bog, tvoj Bog?... Moj Bog, moj 
Bog, zakaj si me zapustil? (prim. Ps 42; 22), beremo v psalmih. V tej skušnjavi je 
odnos človek-Bog obrnjen na glavo: namesto da sem jaz pokoren Bogu, želim, da je 
on pokoren meni. V središču sem jaz: Bog in njegova beseda mora služiti meni. 
"Reši sam sebe," bo trikrat ponovljena skušnjava, ko bo Jezus visel na križu. Človek 
preizkuša Boga, ker mu ne zaupa. Z Bogom ravna kot z malikom, da bi zadovoljil 
svoje človeške potrebe.  
Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga! Poslušaj ga, zaupaj mu!  
 

Gospod, moj Bog, ti mi daješ vse, kar potrebujem. Hvala.  
In me vabiš, da naj se prepustim tebi, saj mi za tvojo ljubezen ni potrebno delati, 

je dovolj, da dopustim, da me ljubiš.  
Hvala. Blagoslovi, prostim, ta post in hojo nas vseh, ki te iščemo. 

 

OBVESTILA 

 

Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 11. 3. 2019, po večerni sveti maši 
v Slomškovi sobi v župnišču. 
 

V torek, 12. marca 2019, bo po večerni sveti maši obvezno srečanje za starše 
birmancev. 

 

V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Križevega pota.  
Križev pot po mestu, ki ga pripravlja g. Gorazd Bastašić, bo v nedeljo, 17. 

marca 2019 z začetkom ob 15. uri, ko se zberemo na dvorišču brežiškega gradu. 
 

Svete maše s POSTNIMI GOVORI bodo v Brežicah v petek, 22. marca (g. 

Ivan Turk, duhovni pomočnik v Sevnici), in 5. aprila (g. Gorazd Bastašić), pred 

tem pa bo na dan, ko je postni govor 17.30 priložnost za sveto spoved. 

 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola Tokratna postna spodbuda 

letos nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola« se bo začela na 
pepelnično sredo, 6. marca, in zaključila na veliko soboto, 20. aprila 2019. 



V sklopu radijskega misijona Radia Ognjišče, ki bo od 6. do 14. aprila 2019, bo v 

naši brežiški župniji spovedni dan, in sicer na cvetni postni petek, 12. aprila 

2019, od 7ih do 20ih. 

 

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. 
 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE SV. LOVRENCA BREŽICE V LETU 
2018 

(4. del)         
Dekanijsko srečanje za ministrante in ministrantke je bilo v soboto, 21. 4. 

2018, v Sevnici. Srečanja, ki ga je vodil g. Gregor Majcen, kaplan v Brestanici in 
dekanijski referent za ministrante, se je skupaj z župnikom udeležilo 8 

ministrantov in njihovih družinskih članov (vseh skupaj 12). 
Teden molitve za duhovne poklice 2018  pod geslom »Daj mi poslušno srce« 
smo obhajali od 15. do 22. aprila 2018. Vsak dan v tednu je bil pri sveti maši 
kratek nagovor. 

V maju smo obhajali šmarnično pobožnost. Šmarnice so imele naslov Fatimska 

pastirčka nas učita živeti, ki jih je napisal pater Branko Petauer, cistercijan. Te 

smo brali pri jutranji maši, večerne šmarnice za otroke z naslovom Pripovedi o 

Mariji in jih je napisal g. Lojze Kozar ml., župnik v Odrancih, ki je od leta 2015 
tudi glavni vikar škofije Murska Sobota. 
Florijanovo nedeljo smo obhajali 6. maja in v naši župnijski cerkvi z veseljem 
pozdravili gasilska društva, ki delujejo na teritoriju naše župnije. Vsem gasilkam 
in gasilcem smo čestitali za njihov praznik in se jim zahvalili za vsakokratno 
požrtvovalno pomoč. 
Dodatni verouk za prvoobhajance je bil 11., 18. in 25. maja ob 18. uri v 

župnijski cerkvi. Slovesnost prvega svetega obhajila je bila v nedeljo, 27. maja 

2018, ob 10. uri. Prvič je Jezusa v srce prejelo 24 prvoobhajancev. 
Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato smo pri 

svetih mašah brali vrtnice. 
Zaključek veroučnega leta je bil 3. junija 2018 s sveto mašo ob 10. uri. 
Veroučenci so prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige 
Slomškovo bralno priznanje. 
V sredo, 6. junija, smo se duhovniki in ožji sodelavci Videmske dekanije 
udeležili izletniške rekolekcije na Gorenjsko, ki jo je organiziral g. Janez 

Turinek.                                                                                        (se nadaljuje) 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

1. postna; 

40 mučencev iz 
Armenije 

10. 3. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Martina Pavlovič (obl.) 
za † Zorko Faniko, Nežko in Stanka 

 

za † Marijana Horžen (obl.) in Marka Horžen 

PONEDELJEK 

Benedikt, škof 

11. 3. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri  

za katehiste in katehistinje, da bodo z veseljem 

živeli svoj poklic 

za † Volčanšek Vladimirja (nam. cv.) 

TOREK 
Inocenc I., papež 

 12. 3. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

 

Ob 19.uri 

na čast Roži Skrivnostni po njenih namenih in 

duše v vicah 

za † gospo Milko / 

za † Olgo Stjelja (7. dan) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Leander Seviljski,  

menih, škof 

13. 3. 

2019 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Kržan Vinka st. (obl.) 
za † Podpečan Ano (7. dan) 

ČETRTEK 
Matilda, kraljica 

14. 3. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † g. župnika dr. Karl Jelerja (obl.) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Perkopec Kristino (nam. cv.) 

PETEK 
Ludovika de Marillac, 

redovnica 

15. 3. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 

Ob 18. uri 

za † Marico Pučnik (iz Dobrove pri Prihovi) 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Gori Eleno / 

za † Baškovič Vilmo (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Herbert, škof 

16. 3. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

za † Anko (obl.) in Antona Glogovšek, Franca in 
Marijo Kastelic, Tončko in Ljuba Šteger, Nežo in 
Janka Cvelbar ter Marijo Požar 

NEDELJA 

2. postna;  

papeška nedelja 

Patrik (Patricij), škof, 
misijonar 

17. 3. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Pepco in Jožeta Šmajgl 
za † Jožefa in Jožefo Koprivc in vse sorodnike 

za † starše Ano in Jožeta ter brata Jožeta 
Volčanšek, moža Lazarja Mijokovič, sorodnike in 
duše v vicah 

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!  
 

Zbiramo zamaške za Alino. 

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


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 10. 3. 2019 do 17. 3. 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 

 

 
 


