
 
1. berilo: 3 Mz 19,1-2.17-18; Psalm:103; 2. berilo:1 Kor 3,16-23; Evangelij: Mt 5,38-48 

 

7. NEDELJA MED LETOM 
 

Ves čas potujemo po soncu 
 

Kako se odzovemo, če nas kdo žali ali poskuša izkoristiti? Kako želite, da se 
stvari popravijo? Jezus je k vprašanju pravičnega povračila 
pristopil s presenetljivim razodetjem o Božjem načinu, s 
pojasnilom kako naj ravnamo z drugimi, še posebej s tistimi, ki 
nas trpinčijo. Ko je Jezus govoril o Božji postavi, je storil nekaj, 
česar do tedaj ni storil še nihče. Pokazal in dal je novo pravilo, ki 

ne temelji samo na zahtevah po pravičnosti - vsakemu tako, kot 

zasluži − ampak na zakonu milosti, ljubezni in svobode.  
Jezus je poznal moralni zakon in njegov namen bolje, kot si ga 

lahko predstavlja vsak pravnik ali pravni strokovnjak. Citiral je najstarejši 
zapisan zakon na svetu: »Če pa se nesreča pripeti, daj življenje za življenje, oko 
za oko, zob za zob, roko za roko, nogo za nogo, opeklino za opeklino, rano za 

rano, modrico za modrico!« (2 Mz 21,23–25). Tak zakon se zdi danes krut, 

vendar naj bi omejil maščevanje in dal prostor usmiljenju. Ta zakon se običajno 
ni jemal dobesedno, ampak je služil sodniku na sodišču kot vodilo za odmero 
kazni ( 5 Mz 19).  

Jezus naredi nekaj zelo izjemnega in nezaslišanega. Zakon preobraža z 
usmiljenjem, milostjo, strpnostjo in ljubeznivo prijaznostjo. Jezus jasno poudarja, 

da za maščevanje ni prostora. Ne smemo se le izogibati vračanju zla z zlom, 
ampak moramo iskati dobro tistim, ki nam želijo slabo. Ali sprejemamo žalitve, 
kot je to storil Jezus, brez zamere ali zlobe? Ko nas drugi silijo, da naredimo več, 
kot se nam zdi, da je prav, vztrajamo pri svojih pravicah ali pa se odzivamo z 

dobrotljivostjo in vedrino?  

Po čem se resnični učenec Jezusa Kristusa razlikuje od vseh drugih? Po čem se 
krščanstvo razlikuje od katere koli druge religije? Gre za milost − ravnati z 
drugimi ne tako, kot si zaslužijo, ampak kot Bog želi, da se z njimi ravna − z 
ljubečo dobrohotnostjo in usmiljenjem. Samo križ Jezusa Kristusa nas lahko 
osvobodi tiranije zlobe, sovraštva, maščevanja in zamere ter nam da pogum, da z 
dobroto odgovarjamo na zlo. Takšna ljubezen in milost imata moč zdraviti in 
rešiti pred uničenjem. Gospod Jezus je zaradi nas doživel žalitve, zlorabe, krivice 
in smrt na križu. Sveto pismo nam govori, da nas kri Jezusa Kristusa očisti 
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vsakega greha in krivde (Mt 26,28; Ef 1,7; 1 Jn 1,7; Raz 1,5). Ker je bil Bog 

usmiljen do nas po svojem Sinu, smo poklicani, da smo usmiljeni do bližnjih, 
tudi do tistih, ki nam povzročajo žalost in škodo.  
Kako lahko ljubimo tiste, ki nam povzročajo škodo, bolečino ali vsaj slabo voljo? 
Z Bogom so vse stvari možne. Moč in milost za tako ljubezen daje Bog tistim, ki 
verujejo in sprejemajo dar Svetega Duha. Njegova ljubezen premaga vse, tudi 

naše bolečine, strahove, predsodke in žalosti. Ali poznamo moč in svobodo 
Kristusovega odrešenja, njegove ljubezni in usmiljenja?  

Je Jezus pretiraval, ko je rekel, da moramo biti popolni, kot je popoln naš nebeški 
Oče (Mt 5,48)? Zdi se, da je Jezusov ukaz vzporedil dva odlomka iz 
starozaveznega pisma. Prvi je ta, kjer je Bog naročil Abrahamu, naj bo »popoln / 
brez krivde« pred Bogom (1 Mz 17,1). Prvotni pomen "popolnega" v hebrejščini 
in aramejskem narečju, o katerem je govoril Jezus, je "popolnost" ali "celovitost" 
− "ne manjka tistega, kar je bistveno«. Drugi odlomek pa je ukaz, ki ga je dal 
Bog Mojzesu in Izraelcem, naj bodo "sveti, saj sem jaz svet" (3 Mz 11,44-45; 

19,2). Bog je ustvaril vsakega od nas po svoji podobi in podobnosti (1 Mz 1,26-

27). Kliče nas k zrelosti in celovitosti, da bomo lahko resnično podobni njemu; 
da bomo ljudje, ki ljubimo druge tako, kot jih on ljubi, in ki se odločijo, da delajo 
dobro, in da zavračajo tisto, kar je zlo (Ef 4,13-16). Bog pozna našo grešnost in 
slabosti bolje kot mi − in zagotavlja nam svojo ljubezen, usmiljenje in pomoč. 

 

OBVESTILA 

 

V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, letos je to 26. februar 2020, začenjamo 
postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo 
velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje. 

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja 

obred pepeljenja. Duhovnik  verniku na glavo simbolično posuje 
blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja 
razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. 
Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo 
bogoslužna oblačila v vijolični barvi. 
 
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in 

veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. 

Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v 
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji 
povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina 
ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi 

namen. 

 

V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Križevega pota.  



 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola - tokratna postna spodbuda letos nosi 

podnaslov »Za zdravje in zdrave odnose« se bo začela na pepelnično sredo, 
26. februarja, in zaključila na veliko soboto, 11. aprila 2020.  

Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, pri delu v službi in v 
družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si zdravja in zdravih 

odnosov v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih. 
 

Prihodnja nedelja, 1. 3., je prva v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

Župnijska Karitas Brežice potrebuje in išče sodelavce in prostovoljce. Vsi, ki ste 
pripravljeni sodelovati, vljudno vabljeni vsak torek od 9. do 12. ure v Karitasove 

prostore v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice. 
 

Tečaj priprave na zakon: 

V Brestanici poteka v veroučni učilnici vse sobote od 15. 2. do 7. 3., 15.00-17.00. 

V Brežicah pa bo 20. 3., 21. 3. in 22. 3., vsakič od 16.00 do 18.00 v Slomškovi sobi 
v župnišču, Cesta prvih borcev 34. 
 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2019 

(7. del) 

 
V soboto, 21. septembra, so se mladi, Brežičanov je bilo 14, udeležili 
vseslovenskega srečanja verne mladine v Stični pod geslom »Tukaj sem, 
zgodi se!« 

V soboto, 28. septembra, je Društvo 1824 v okviru Socialnega tedna v 
Slomškovem domu pripravilo okroglo mizo z naslovom  »Zlatomašnik Milan 
Kšela in njegove istovetnosti«. Vodila jo je Alenka Černelič Krošelj. 
V času od 30. septembra do 5. oktobra je bil župnik Milan Kšela odsoten zaradi 
večdnevnega romanja v Lurd. 
V oktobru smo se pred vsako sveto mašo zbirali pri molitvi Rožnega venca.  

6. oktobra so bili med nami člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 

dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja so zbirali sredstva za gradnjo 

hiše za družino brez doma.  
Od 6. do 13. oktobra je v Cerkvi na Slovenskem potekal 28. teden za življenje 

pod geslom Hvala za moč upanja. 
16. in 17. oktobra smo imeli molitvena dneva. Med nami je bil pater Primož 
Kovač, OFM.Cap., Celje – sv. Cecilija. 

V soboto, 19. oktobra, smo se udeležili 7. slovensko - hrvaškega romanja, v 

Krašiću, rojstnem kraju bl. kardinala Alojzija Stepinca. 

20. oktobra, smo obhajali misijonsko nedeljo. Nabirka je bila za naše 
misijonarje.                                                                                    … se nadaljuje 



8. obletnica 

 

NEDELJA 
7. med letom 

 

Polikarp,  

škof, mučenec 

23. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Bizjak Štefanijo (30. dan) 
za † Kralj Pavlo (obl.) in družino Grubič 

 

za † Polovič Matildo (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Matija, apostol 

  24. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Krošl Draga 

 

za † Bratanič Franca (nam. cv.) 

TOREK 
Valburga, opatinja; 

pust 

25. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za † mamo Marijo (obl.), očeta Ivana Bogovič, 
stare starše Bogovič– Kožnjak in teto Mici Novak 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 

Pepelnica; 

strogi post 
Aleksander (Branko), škof 

26. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za moč vere in edinost v Cerkvi 
 

za † dr. Kocjan Franca (30. dan) 

ČETRTEK 
Gabrijel ŽMB, redovnik  

27. 2. 

2020 

Ob 8. uri  
 

9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Trstenjak Jurija (oče Francija Trstenjaka, gl. ur. 
Radia Ognjišče) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Bohak Jerneja (nam. cv.) 

PETEK 
Roman, opat 

28. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 
Ob 18. uri 

za † Veble Anico, Jožeta in Zinko 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Elizabeto Godler (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Antonija Firenška, vdova; 

prestopni dan 

29. 2. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † starše (očeta obl.) in 2 brata Vogrinc ter za 
vse † sorodnike in duše v vicah 

za duše v vicah / 

za † Žerjav Draga (30. dan) 
NEDELJA 

1. postna 

 

Albin (Zorko), škof 
 

1. 3. 

2020 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Ano, Marijo, rodbino Lašič in teto Francko 

za † Jožeta Šmajgl (20. obl.) 
 

za † Pirc Angelo (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 

 
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!  
 

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


 

 
 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 
 

Dogodki v tednu od 23. 2. 2020 do 1. 3. 2020 
 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 


