
 
1. berilo: Am 8,4-7; Psalm: 113; 2. berilo: 1Tim 2,1-8;  

Evangelij: Lk 16,1-13 

 

25. NEDELJA MED LETOM 
 

Zvest v malem 
 
Na vrsti je prilika o krivičnem oskrbniku, ki 
marsikateremu razlagalcu ali bralcu povzroča težave. 
Oskrbnik je zapravljal gospodarjevo premoženje. Ko ga 
je gospodar poklical na obračun, je začel dolžnikom 
zmanjševati dolgove, da bi si tako pridobil njihovo 
naklonjenost. Ker je njegovo iznajdljivost gospodar 

pohvalil, se zdi, da s to priliko Jezus navaja h krivičnosti. 
A ni tako. Prilike o izgubljeni ovci, drahmi in 

izgubljenem sinu so pokazale, kaj dela Bog, ki je dober 

do vseh nehvaležnih in hudobnih (6,35). Ta prilika pa 
odgovarja na vprašanje: "kaj naj delamo" mi, ki smo 
poklicani, da postanemo Bogu podobni (6,36)?  

Človek je krivični oskrbnik, ker se je polastil tega, kar ni njegovo. Toda zdaj 

pozna Boga: ve, da on vse daruje in odpušča. Torej tudi človek ve, kaj mora 
"delati": odpuščati. Dogodek se še vedno odvija za mizo, kjer Jezus obeduje z 
grešniki. Potem ko je Jezus razodel Očetovo srce tistim, ki so se imeli za 

pravične in so ga kritizirali, zdaj uči učence, kako naj prav uporabljajo dobrine. 
Nespametni bogataš, o katerem smo brali pred nekaj tedni, ni vedel, kaj naj stori 
s svojimi pridelki in je povečal kašče, povečal svoje bogastvo na zemlji. V tej 

priliki pa vidimo, kako naj človek zbira zaklad v nebesih. V središču odlomka je 
gospodarjeva pohvala oskrbnika, ki preide v spodbudo, naj mu bomo podobni. 

"Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, 
ko ta propade." Jezus je grajal nespametnega bogataša, ki je nadaljeval s 
kopičenjem dobrin, hvali pa pametnega oskrbnika, ki je začel darovati, razdajati. 
Prilika nas uči, naj tudi materialne dobrine uporabljamo kot dar. Evangelist ve, 
da je to, kar smo zbrali, sad krivičnosti; nismo nabrali iz čiste ljubezni do Boga 
in do bližnjega! Ve tudi, da še naprej živimo v svetu, ki potuje po istih tirnicah. 
V tem položaju smo poklicani, da ne živimo sebično. Dobrine so Očetov dar, ki 
ga je treba deliti med brate in sestre.  

 

22. 9. 2019 



Vsakdo od nas je preprost oskrbnik. "Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, 
kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel?" (1 Kor 4,7). Oskrbnik mora vršiti 
gospodarjevo voljo. Tako moramo tudi mi vršiti voljo Očeta, ki želi, da smo mu 
podobni. On nam vse daje, da bi delili med seboj. Prilaščanje je velika sprijenost, 
ker zanika resnico o človeku kot ustvarjenini in o Bogu kot Stvarniku, dobrine pa 
tako niso več dar. To je praktični ateizem in izvor uničevanja, ker ločuje življenje 
od njegovega vira.  

"Podaj obračun o svojem oskrbovanju, kajti ne boš več mogel biti moj oskrbnik," 
pravi gospodar oskrbniku. Smrt je čas obračuna in čas, ko bo končano naše 
oskrbovanje. Stalno zavedanje smrti nam pomaga, da živimo sedanji trenutek kot 
trenutek spreobrnjenja. Oskrbnik v priliki je to razumel in bil pohvaljen. Lahko 

naredimo kratko vajo, ki jo predlaga sv. Ignacij v knjižici duhovnih vaj: zamislim 
si, da je zdajle moja smrtna ura. Kakršnega ravnanja bi si želel držati tedaj, se ga 
bom držal pri mojih sedanjih izbirah in odločitvah. Naj to ne velja samo za 
materialne dobrine, ampak za vse moje talente, odnose, dela, želje itd. 

 
Hvala ti, Gospod, da mi podarjaš, kar potrebujem.  

Naj preudarno ravnam z odnosi, talenti, dobrinami in nosim s seboj zavedanje, 

da mi vse podarjaš ti, ki si moj ljubeči Oče. 
 

SLOMŠKOVA NEDELJA 
 

Vsako leto ob godu blaženega Antona Martina Slomška 

obhajamo Slomškovo nedeljo. Letos mineva 100 let od 

priključitve Prekmurja k matični domovini, zato bomo tudi 
Slomškovo nedeljo obhajali v murskosoboški škofiji, v Gornji 
Bistrici v Župniji Črensovci, kjer je prva cerkev posvečena bl. 
Antonu Martinu Slomšku.  
Praznovanje Slomškove nedelje bo danes, 22. septembra 

2019. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje 
škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof msgr. Alojzij 
Cvikl, pridigal bo škof dr. Peter Štumpf. Ob tej slovesnosti 
bodo pred cerkvijo blagoslovili bronasti kip bl. Slomška, ki ga 
je izdelal akademski kipar Marjan Drev. 

Slomškov dan učiteljev, katehetov in staršev poteka vsako leto ob Slomškovi 
nedelji na Ponikvi, v Slomškovi rojstni hiši na Slomu. Letošnje vseslovensko 

srečanje bo v soboto, 28. septembra 2019, z naslovom Skupaj bomo poboljšali 
svet. Program: 9.30 – pozdrav: nagovor in predstavitev dneva; 9.45 – predavanje: 

akademik dr. Janko Kos: Duhovnost v vzgojnem procesu, nato pogovor s 

predavateljem; 10.45 – odmor; 11.00 – kulturni program in podelitev Slomškovih 
priznanj zaslužnim učiteljem in katehetom; 12.30 – sv. maša v župnijski cerkvi na 
Ponikvi (vodi prof.dr. Vinko Potočnik). 



OBVESTILA 
 

Nedeljske večerne maše bodo še nekaj tednov v cerkvi svetega Roka. 
 

Danes, 22. septembra 2019, bo ob 20. uri v Slomškovi sobi v župnišču redna seja 

članov ŽPS. Prosim za zanesljivo udeležbo.  
 

V okviru letošnjega Socialnega tedna vljudno vabljeni v Slomškov dom v 
Brežicah, na okroglo mizo z naslovom: Pogovor z Milanom Kšelo, 
zlatomašnikom, župnikom v Brežicah od leta 1981. Okrogla miza bo v soboto, 

28. septembra 2019, ob 20. uri, v Slomškovem domu v Brežicah. Vodila jo bo 
Alenka Černelič Krošelj.  
Letošnja tema Socialnega tedna »Kdo sem, kdo smo?« daje številne možnosti 
razmišljanja o posamezniku in skupnosti. In kdo je eden ključnih členov vsake 
župnije? Zagotovo duhovni pastir, ki pa je poleg tega tudi človek vsakdanjika. 
Milan Kšela je s svojim delovanjem postal nepogrešljiv član skupnosti, ne samo 
župnije, ampak tudi mesta in občine. Leta 2017 mu je občinski svet Občine 
Brežice podelil naziv častnega občana, kar se ne zgodi ravno pogosto. Po lepem 

praznovanju zlatomašnega jubileja na župnijski praznik – Lovrenčevo, bomo s 
pogovorom odkrivali istovetnosti, ki jih ne zaznamo, o katerih ne razmišljamo, a 
vemo, da tudi te sooblikujejo našo skupnost. 
Ali je Župnija Brežice edinstvena, smo bolj povezani kot drugje, je naša skupnost 
sestavljena iz tistih posameznikov, ki zmorejo več in sežejo dlje? Smo 
vključujoča ali izključujoča skupnost? Vprašanja, ki bodo zrcalila vse nas, bodo 
rdeča nit večera, kjer si bomo ogledali tudi razstavo fotografij iz življenja 

zlatomašnika, ki je bila odprta ob slovesnosti. 
Dogodek organizira: Društvo 1824 

 

URNIK verouka 2019/20 
1.  razred Patricija nedelja ob 11.00 (SD, veroučna učilnica) 
2.  razred Urška nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti) 
3.  razred Alana nedelja ob 9.00 (veroučna učilnica pri župnišču) 
4.  razred Jana sreda ob 16.00 ali četrtek ob 15.15 (SD, verouč. učilnica) 
5.  razred Jana sreda ob 15.15 (SD, verouč. učilnica) 
6.  razred Jana sreda ob 14.30 ali četrtek ob 14.30 (SD, verouč. učilnica) 
7.  razred Jana sreda ob 13.45 ali četrtek ob 13.45 (SD, verouč. učilnica) 
8.  razred g. Gorazd torek ob 16.00 (SD, verouč. učilnica) 
9.  razred g. Gorazd torek ob 15.00 (SD, verouč. učilnica) 

 

Veroučne knjige so na voljo v Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič.   
Celoletni veroučni prispevek za verouk je 10 EUR na veroučenca. 

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 
25. med letom,  

SLOMŠKOVA  
NEDELJA,  

ekumenski dan,  

Mavricij, mučenec 

22. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Jožeta in Franca Ferenčak (obl.) in sorodstvo 

za † starše in brata Mirt 
 

sv. Rok za † Rupert Cirila (nam. cv.) / 

za † Ivana Kostanjšek (obl.) 

PONEDELJEK 
Pij iz Pietrelcine,  

redovnik, spovednik 

23. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

po namenu za zdravje 

 

za † Stanislava Veble (obl.), Ivana in starše Veble 

TOREK 
Anton Martin  

Slomšek 

 24. 9. 

2019 

 

Ob 19. uri  

Ob 19.uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Kolić Štefka (nam. cv.)  
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Sergij Radoneški,  

menih 

25. 9. 

2019 

 

 

Ob 19. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Bartolome Eriko (7. dan) 

ČETRTEK 
Kozma in Damijan, 

mučenca 

26. 9. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † starše Marka in Antonijo (obl.) Tusun, stare 
starše Tusun in Žerjav ter vse † strice in teto 

PETEK 
Vincencij Pavelski, 

duhovnik, ustanovitelj 

lazaristov 

27. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

v Domu upokojencev po namenu 

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

SOBOTA 
Venčeslav (Vaclav), 

mučenec 

28. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

za † Veble Zinko (nam. cv.) 

za † Marijo (obl.) in Franca Kastelic, Antona in 

Anko Glogovšek, Tončko in Ljuba Šteger, Nežo 
in Janka Cvelbar in Marijo Požar 

NEDELJA 
26. med letom 

 

Mihael, Gabrijel, Rafael, 

nadangeli 

 

žegnanje v Pišecah 

29. 9. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † Mihaela Varlec (obl.), Antonijo in 

Amalijo ter Janeza Lončarič / 
za † Mustar Alojza in Cirilo 

za † Pavlič Stanka (obl.) 
 

sv. Rok za † Nino Kolešnik, družine Kolešnik, 
Budin in Gregorič 

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!  
 

Slovenska terapevtska skupnost Lautari, ki deluje na teritoriju Italije in nas je po dveh članih 
obiskala v nedeljo, 8. septembra, se zahvaljuje za vsoto 438 EUR, ki so jih zbrali od vas vernikov. 

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


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 22. 9. 2019 do 29. 9. 2019 

 

Torek, sreda, četrtek, nedelja 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, 28. 9. 2019, ob 20.00 Društvo 1824: okrogla miza  
Zlatomašnik Milan Kšela in njegove istovetnosti 

Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 


