
 
1. berilo: Apd 5,12-16; Psalm: 118;2. berilo: Raz 1,9-13.17-19; Evangelij: Jn 20,19-31 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA, 
BELA NEDELJA, NEDELJA 

BOŽJEGA USMILJENJA 
 

Čez osem dni je prišel Jezus 

 
Evangelij o nevernem Tomažu - človeku, ki 
dvomi, ne veruje, se ne zaupa... tako podobnemu 

tolikim današnjim ljudem! Tomaža ni bilo, ko se 
je Jezus prvič prikazal učencem. Kje je bil? Morda 

je imel kakšen opravek, ali pa je iz razočaranja in strahu preprosto odšel... Kakorkoli 
že, ločil se je od skupnosti in ni verjel, ko so mu drugi pripovedovali o Vstalem. 

Težko je verovati, pa ne samo Tomažu, da bi iz slabega moglo priti kaj dobrega, da 
bi iz smrti moglo vzkliti življenje.  
 

Tomaž ne zaupa. Želi se sam prepričati, otipati Jezusove rane. Ko se Jezus znova 
prikaže učencem, ponudi Tomažu svoje rane. Kaj je to pomenilo Tomažu? O čem so 
mu spregovorile rane? Tu lahko razmišljamo o vzrokih Tomaževe nevere in o 
vzrokih nevere današnjega človeka. Jezusove rane spomnijo človeka na njegove 
lastne rane. Tomaž in z njim vsak dvomljivec ne veruje in ne zaupa, ker je sam 

ranjen. Morda kot otrok ni bil zaželjen, ali pa ni doživel ljubezni od staršev. Morda 
je v njem globoka rana razdrte družine, pomanjkanja nežnosti in sprejetosti. Morda 
ga je kdo v življenju hudo prizadel, morda so ga ljudje jemali le za uresničevanje 
svojih potreb, ravnali z njim kot s predmetom, nič vrednim. Kdo ve? Ranjen človek 
težko zaupa, težko se izroči Bogu ali človeku. Čuti se ničvrednega, neljubljenega in 
neljubljivega. Boji se, da bo znova izkoriščen, zlorabljen. Stalno preverja, če se je 
varno zaupati. Ob Jezusovih ranah pa se Tomaž spomni še drugih ran, tistih, ki jih je 
sam zadal ljudem. Morda so te še hujše od prvih. Bolj skelijo, ker človek težko 
verjame v odpuščanje in si težko odpušča. Teži ga Kajnova krivda, krivda roke, ki se 

je dvignila nad svojega brata. Ranjena je človekova noga, ki je hodila po brezbožnih 
poteh, ranjena njegova roka, ki je grabila in se polaščala Božjih darov, ranjeno 
njegovo srce, ki je iskalo in častilo malike, ki se je navezovalo na to, kar mine. 

Tomaž torej, podoba človeka vseh časov, ne veruje in ne zaupa, ker je ranjen. Le 
Kristusove rane ga morejo ozdraviti. To so rane ljubezni in odpuščanja. "Po njegovih 
ranah smo bili ozdravljeni," je govoril že prerok Izaija o trpečem služabniku (Iz 53,5; 

1 Pt 2,24). Neverni Tomaž se mora dotakniti Kristusovih ran. Roka, ki je grabila 
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zase in si prilaščala, se mora dotakniti roke, ki daje in se pusti prilastiti. Roka, 
ranjena zaradi grabežljivosti, se mora dotakniti roke, ki je ranjena zaradi 
darežljivosti. Roka, ki se je stegovala po prepovedanem sadu, se mora dotakniti roke, 
ki je bila pribita na križ, na drevo življenja. Roka nepokorščine mora najti zdravilo v 
roki pokorščine. Roka, ki zadaja udarce, mora pobožati roko, ki so jo udarci 
prebodli. Stisnjena roka jeze in maščevalnosti mora najti svoj mir v odprti dlani 
odpuščanja in potrpežljivosti.  
 

"Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni." O, blažene roke, ki ponujajo svoje 
zdravilne rane vsakemu od nas! O, blažena prebodena stran, ki rojeva novega 

človeka, verujočega in zaupljivega! Ki rojeva eno najlepših in najglobljih izpovedi 
vere: "Moj Gospod in moj Bog!" Da, moj Gospod in moj Bog, naj me ozdravijo 

tvoje blažene rane! 
 

Hvala ti, Usmiljeni Jezus, da mi odpuščaš in v polnosti ljubezni vedno prideš k meni, 
tudi ko zaprem vrata. Podari mi svoj mir, prosim. 

 

OBVESTILA 

 

ZAHVALA Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v pripravah na naše velikonočne 
praznike: cerkvenim pevcem za odlično in ubrano petje pri bogoslužju na veliki 
četrtek, veliki petek, pri velikonočni vigiliji in na Veliko noč, bralcem božje besede, 
posebno bralcem pasijona, vsem, ki ste pripravili in sodelovali pri doživetem 
križevem potu na veliki petek, ministrantom, sestram, tistim, ki ste čistili cerkev in 
poskrbeli za praznično krašenje – to je cvetlično-darilni butik Nuška Polovič za 
izredno lepo okrašen Božji grob, cerkvenim ključarjem, članom ŽPS za pripravo in 
izvedbo razdelitve opresnikov na cvetno nedeljo, kakor tudi Roku Ferenčaku za 

občuteno odpeto Hvalnico velikonočni sveči, Juretu Žnideršiču za doživeto odpeto 
trikratno alelujo. Letošnje praznovanje Velike noči pa je nam z izredno ubranim 
petjem in duhovnim programom izbranih pesmi obogatil otroški pevski zbor pod 
vodstvom zborovodkinje Jelke Žnideršič in kitarista Florjana Volčanšek. 
Pri blagoslovu jedil so pomagali ministranti Aljaž Zorko, Matej Ogorevc, Matjaž 
Žnideršič in Vid Kolić. 
Zahvaljujem se vizitatorju lazaristov g. Francu Rataju, CM,  ki je imel blagoslove 

jedil in vodil vigilijo ter velikonočno jutranjo sveto mašo – vstajenje ob 6-ih in mašo 
ob 8-ih. Bog povrni tudi g. Gorazdu Bastašiću, ki se nam je pridružil za vigilijo in 
imel dve sveti maši na velikonočni ponedeljek. Župniku iz Dobove g. Mateju 
Užmahu, CM, pa Bog povrni za sveto mašo, ki jo je imel na Veliko noč popoldne v 
Domu upokojencev Brežice. 
 

 

Redni verouk bo od nedelje, 5. maja 2019, naprej. 

 



Birmansko devetdnevnico v čast Svetemu Duhu bomo pričeli v petek, 3. maja 

2019 in jo zaključili v soboto, 11. maja 2019. Traja torej devet dni, kar pove že ime 
“devetdnevnica”. To izvira iz prvih krščanskih časov, ko so se po prazniku 
Gospodovega vnebohoda apostoli skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, pripravljali na 

prihod Svetega Duha, to je Binkošti. V času birmanske devetdnevnice vas vse 

birmanke in birmance vabimo k čim lepšemu sodelovanju pri sveti maši. To pomeni, 
da glasno molimo skupne molitve, da se potrudimo s kar se da najlepšim vedenjem, 
da pojemo skupne pesmi in dostojno prejmemo sveto obhajilo. V tem času bomo 
imeli tudi sveto spoved. Vsak večer ob 19h bo sveta maša z nagovorom. Birmansko 
devetdnevnico bodo oblikovali različni povebljeni duhovniki. Za birmanke in 

birmance je devetdnevnica obvezna, k njej pa ste lepo vabljeni tudi starši in 
botri.  
Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 12. maja 2019, ob 10. uri, birmovalec bo 

msgr. g. Marjan Jezernik, generalni vikar Celjske škofije, župnik in opat stolne 
župnije sv. Danijela v Celju. 

 

Čiščenje cerkve bo v četrtek, 9. maja 2019, od 15. do 18. ure. Prosimo starše in 

sorodnike naših birmancev, da priskočite na pomoč. Več kot vas bo, prej bo akcija 
čiščenja zaključena. 
 

Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 
pobožnosti. Letošnje šmarnice imajo naslov »Moj mali 

besednjak od Ž do A«, ki jih je napisal Gregor Čušin. Te bomo 

brali pri jutranji maši, večerne šmarnice pa bodo prirejene za 

otroke. 

 

 

Prihodnja nedelja, 5. 5. 2019, je prva v mesecu, darovi  v cerkvi so namenjeni za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar! 
 

Prihodnjo nedeljo, 5. 5. 2019, bomo v naši župniji obhajali Florijanovo nedeljo in v 

naši župnijski cerkvi z veseljem pozdravili gasilska društva, ki delujejo na teritoriju 
naše župnije.  
 

Dodatni verouk za prvoobhajance bo 10., 17. in 24. maja ob 18. uri v župnijski 
cerkvi.  

Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 26. maja 2019, ob 10. uri. 

 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 28. 4. 2019 do 5. 5. 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 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

2. velikonočna,  
bela nedelja,  

nedelja Božjega 
usmiljenja   

28. 4. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 10. uri 

 

Ob 15.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za † starše Kodrič in Mileno Medved 

za † Sonjo in Jožeta Lipej  
za † Jožeta Ferenčak in Ludvika Verbovšek 

v Šentlenartu za † Ano in Karla Novak, 

sorodnike Novak-Gerjevič, Ivana Žerjav in Rezko 
Preskar 

za † Franca Bratanič (obl.), starše Bratanič-Molan 

PONEDELJEK 

b. sl. Alojzij Kozar, 

duhovnik  

29. 4. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri  

za † Marijo Belič (obl.) 
 

za † Rupert Cirila (nam. cv.) 

TOREK 
Pij V., papež 

 30. 4. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

Ob 19.uri 

za † Lidijo in Karla Lahenmaier in Moniko Grotz 

za † Vogrinc Franca in Ivanko ter stare starše 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 

Jožef Delavec –  

praznik dela 

1. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 19. uri 

za † starše Vretič, Ivana (obl.), Cecilijo in 
Veroniko, starše Omerzu, Miciko in Jožeta 
Koprivnjak, Maksa Zorko in Marijo Pečar 
za † Perkopec Kristino (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Atanazij, škof,  

cerkveni uč.; 1. četrtek 

2. 5. 

2019 

Ob 8. uri 
 

9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za duhovne in redovne poklice; 
sledi molitev pred Najsvetejšim 

v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Prah Angelo (obl.) 

PETEK 

 Filip in Jakob ml., 

apostola; 1. petek;  

začetek devetdnevnice 
pred sv. birmo 

3. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Kunej Ano; 
sledi pobožnost prvega petka 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Papac Đurota / 
za † Rupert Cirila (30. dan) 

SOBOTA 
Florijan (Cvetko), 

mučenec;  
1. sobota 

4. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 19. uri 

v čast Roži skrivnostni po njenih namenih in duše 
v vicah; sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Zoričič Josipa (obl.) / 
za † starše Ivana in Antonijo Savnik ter sorodnike  

NEDELJA 

3. velikonočna; 
 

začetek tedna molitve  
za duhovne poklice   

5. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 19. uri 

za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, Joška 
Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka Marka in 

Toneta, stare starše Jakolič in sorodnike ter 
pozabljene duše v vicah 

za † Aleksandro in Alojza Eržen /  

za gasilce po namenu gasilskih društev 

za † Pečar Franca, brata Jožeta, sestri Anico in 
Tončko ter starše / za † Kalin Slavko (30. dan) 

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!  

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

