
 
1. berilo: Apd 14,21b-27; Psalm: 145;2. berilo: Raz 21,1-5a; 

Evangelij: Jn 13,31-33a.34-35 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

NOVA ZAPOVED LJUBEZNI 
 
Ko je Jezus pri zadnji večerji učencem umil noge, je imel zatem 
še poslovilni govor. Nekaj naslednjih nedelj bomo pri maši 

poslušali odlomke iz tega govora. Danes so Jezusove besede 
bogate in hkrati zahtevne: "Novo zapoved vam dam, da se ljúbite 

med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo 
vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen."  

 

Zakaj je ta beseda zahtevna? Učenci v šoli imajo obvezne predmete, ob tem pa še 
izbirne in razne krožke, ki jih lahko sami izberejo. Za Jezusove učence ljubezen 
nikakor ni izbirni predmet, še manj nek krožek, ampak zapoved. Jezus ni rekel: kdor 

želi, lahko tudi malo ljubi bližnjega. Ne, ljubezen je zapoved in hkrati razpoznavno 
znamenje tistim, ki niso ali še niso Kristusovi učenci. Stvar pa je še težja, ker ne gre 
za kakršnokoli ljubezen, temveč za Jezusovo, za ljubezen, ki služi in daje življenje. 
Kaže se bolj v dejanjih kot v besedah. V Jezusovem času je bila zapoved ljubezni res 
nekaj novega. To je bil čas, ko so bili celi sloji prebivalstva odrinjeni na obrobje in 
zapostavljeni. Tako npr. ženske ali otroci, pa sužnji. V svetu izobražencev je bila 
nekaj vredna ljubezen do idej, ne do ljudi. Zato je bil pojav skupin kristjanov, ki so 

se ljubili med seboj, v takratnem svetu nekaj osupljivega in izzivalnega.  

 

Danes se na prvi pogled zdi, da ljubezen ni nikakršna novost. Vsi govorimo o njej, 

vse popevke jo opevajo, skoraj za norega bi imeli človeka, ki bi trdil, da ljubezen ni 
pomembna. Mar zato ob današnji Jezusovi besedi lahko rečemo: Nič novega? Saj 
vse to že vemo in živimo. Kdo se ne trudi ljubiti? Res je, trudimo se ljubiti. Morda 

pa je ena razsežnost, ki pogosto manjka naši ljubezni, to je razsodnost, preudarnost. 
Nekoč so se menihi pogovarjali, katera krepost je največja. Eden je menil, da je to 
post, drugi je zagovarjal molitev in nočno bedenje, tretji je hvalil bratsko 

opominjanje, četrti je na prvo mesto postavil dajanje miloščine ubogim. Med menihi 
je bil tudi sveti Anton. Vprašali so ga: "Kaj pa ti meniš, katera je največja krepost?" 
"Če mene vprašate," je odgovoril, "mislim, da je največja razsodnost, to je 
sposobnost, da prav gojimo in uporabljamo vse druge kreposti." Gre torej za dar 

razsodne preudarne ljubezni, ki vodi vse naše krščansko življenje.  
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Potrebujejo jo starši pri vzgoji otrok, ko morajo preudarjati, kaj koristi njihovi rasti 
in kaj ne, kdaj je potrebna pohvala in kdaj opomin, kdaj dovoljenje in kdaj prepoved. 

Potrebujejo jo učitelji in vzgojitelji, ki morajo vedno znova presojati, kaj bo 
pomagalo njihovim gojencem k večji svobodi. Potrebujeta jo fant in dekle v skupni 
hoji, da ločita med ljubeznijo in sebičnostjo. Podobno mož in žena, ko se srečujeta z 
raznimi težavami, konflikti, krizami. Razsodno ljubezen potrebujejo pri svojem delu 
zdravniki, psihologi, duhovniki v spovednici, duhovni voditelji, da ne omenjam 

politikov in drugih javnih delavcev. Vsi torej potrebujemo razsodnost, to 

najplemenitejšo lastnost ljubezni. Brez nje je ljubezen slepa, naivna in morda niti ne 
zasluži imena ljubezni. 

 

Bog, ti si Bog Ljubezni, neskončno usmiljen in pripravljen pokazati mi pot vsakič,  
ko padem, hkrati pa mi jasno poveš, kje so meje.  

Hvala ti za tvojo milost. Gospod, naj iščem pot v odnosih in skupnostih  
s tvojimi očmi in v moči tvojega Duha. 

 

ZAHVALA 

 

Bog povrni in hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi slovesnosti svete 

birme. Hvala vsem tistim, ki ste v četrtek, 9. maja, očistili cerkev, Cvetlično-

darilnemu butiku Nuški Polovič za krašenje cerkve in naprsno vrtnico za birmance in 

njihove botre. Hvala cerkvenim pevkam in pevcem za enkratno petje pri slovesni 

sveti maši. Posebej se je dotaknila doživeto zapeta pesem Panis angelicus (Irena, 

Jelka, na orglah Simona). Hvala animatorjem za vodstvo petja pri birmanski 

devetdnevnici, kakor tudi vsem mladim (Jure, Darja, Jelka, Kaja, Nastja), ki ste 

skrbeli za animacijo petja birmancev in Mateji za dobro vodeno sodelovanje birmank 

in birmancev med birmansko sveto mašo. Hvala Darji in Urški za pripravo darilnih 

paketov za birmance. Hvala tudi članicama ŽPS (Majda in Mija) in ključarjema 

(Stane in Simon) za njihovo pomoč, kakor tudi gospodinjam za odlično pripravo 
skupne mize in kuhanja kosila v župnišču (Marija, Vida, Metka, Majda) za goste ob 

slovesnosti svete birme, ki jih je bilo 23.  

 

OBVESTILA 

 

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, ki so prirejene za otroke pa govorijo o 

misijonarju Ignaciju Knobleharju. Napisala jih je pisateljica Berta 

Golob. Lepo vabljeni v čim večjem številu.  
 

Danes, 19. maja 2019, bo ob 18.00 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca koncert z 
naslovom »MARIJI«. Nastopajoči: Klemen Torkar, tenor, Citrarska skupina KD 



Ihan (Peter Napret, Ema Jeram, Florjan Šinkovec, Gašper Pelko, Irena Grmek, Tilen 
Mauhar, Domen Topole, Klavdija Gregorin Štiftar), Luka Štiftar, violina. Citrarska 

skupina Kulturnega društva Ihan (Banda CITRARSKA) deluje pod okriljem 
Kulturnega društva Ihan. Člani so se v preteklosti učili citer v glasbeni šoli, nato so 
za nekaj časa prenehali z igranjem in se jeseni 2014 zbrali v skupino. Vadijo pod 
vodstvom prof. Petra Napreta. Lotevajo se raznovrstne glasbe: od zanimivih priredb 

ljudske, filmske in cerkvene glasbe ter še česa. Za njimi je že veliko nastopov in 
samostojnih koncertov. Tako letos že peto leto zapored skupaj s tenoristom 
Klemenom Torkarjem pripravljajo koncerte Marijinih pesmi. Pretekla leta so z njimi 

gostovali v cerkvi na Goropečah nad Ihanom, v Dolu pri Ljubljani, Kamniku, Bledu, 
Bohinju, Gorjah, Novem mestu, Ljubljani in drugod.  

Lepo vabljeni v čim večjem številu. 
 

Čiščenje cerkve bo v sredo, 22. maja 2019, in sicer od 15. ure naprej. 

Dodatni verouk za prvoobhajance bo v petek, 24. maja, ob 18. uri v župnijski 
cerkvi.  

V soboto, 25. maja 2019, bo od 17. ure v farni cerkvi sveta spoved za 

prvoobhajance, starše in krste botre. 
Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 26. maja 2019, ob 10. uri.  

 

Molitev pred volitvami v Evropski parlament 
 
Bog naš Oče, 
Gospod zgodovine, 

hvala ti za snovalce združene Evrope, 

ki so po vojni prepoznali, 

da kličeš vse narode k spravi,  
solidarnosti in miru. 

Hvala Ti za vse, 

ki so se v totalitarnih časih 

pogumno zavzemali za našo svobodo in 
dostojanstvo. 

Prosimo Te, 

prebudi v nas duha odgovornosti, 

da bomo za Evropski parlamenti zbrali 

predstavnike, 

ki bodo zvesti tvoji Besedi, 

spoštovali krščansko izročilo 

in se zavzemali za vrednote, 

ki si nam jih zaupal. 

Naj bo naša Evropa 

domovina spoštovanja družine, 
človekovega življenja 

ter prostor odpuščanja, pravičnosti in 
miru. 

Sv. Benedikt – prosi za nas. 

Sv. Brigita Švedska – prosi za nas. 

Sv. Katarina Sienska – prosi za nas. 

Sv. Edith Stein – prosi za nas. 

Sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas. 

Amen. 

 
Zaključek veroučnega leta bo v nedeljo, 2. junija 2019, s sveto mašo ob 10. uri. 

Veroučenci bodo prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige Slomškovo 
bralno priznanje. 

 

Vabimo vas na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto, 15. junija 

2019. Odhod iz Brežic izpred Gimnazije ob 6.30. Cena prevoza 10 EUR + kosilo 10 

EUR. Prijavite se čimprej v župnišču.  
 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

5. velikonočna; 
Krispin,  

redovnik   

19. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Alojzijo, Štefko in Ivana Godler 
za † Marijo (obl.), Ano in vse † Lašičeve 

 

v zahvalo Mariji Pomagaj 

PONEDELJEK 
Bernardin Sienski, 

duhovnik  

20. 5. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri  

za † Mars Marjana (nam. cv.) 

 

za † Ivanko Baraga (30. dan) 

TOREK 
Timotej,  

diakon, mučenec 

 21. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

Ob 19.uri 

za † Ivanko in Franja Lipold 

za † Robida Janeza (nam. cv.) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Marjeta (Rita) Kasijska, 

redovnica 

22. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Štefanič Ano iz Vodnikove ul. (7. dan) 

 

za † Jalovec Benjamina (3. obl.) 

ČETRTEK 
Servul (Socerb) Tržaški, 

mučenec 

23. 5. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za † Bukovinski Ljubomira (7. dan) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Kržan Martina (nam. cv.) 

PETEK 

Marija, Pomočnica 
kristjanov –  

Marija Pomagaj 

24. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Hozjanove in Tasičeve 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Habinc Ano (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše 
župnije 

SOBOTA 

Beda Častitljivi, 
duhovnik, cerkveni učit. 

25. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Mihajlovič Todorja (nam. cv.) in 2 brata 
Vogrinc ter sorodnike 

za † Marčun Franca (obl.), starše Preskar, brata 
Ivana in Mihata ter sestro Marijo 

NEDELJA 

6. velikonočna, 

nedelja turizma; 

 

Filip Neri,  

duhovnik   

26. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † Toneta Furlan, starše, brate, Ivana, 
Slavka, Joška Žerjav, sestri Heleno in Tonko, 
svake Tinčeta, Marka in Andreja, stare starše 
Jakolič ter vse pozabljene duše v vicah 

ZA PRVOOBHAJANCE, STARŠE IN 
KRSTNE BOTRE 
 

za † Slavka Ogorevc (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!  
 

 

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


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 19. 5. 2019 do 26. 5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


