
 
1. berilo: 2 Mz 19,2-6a; Psalm: Ps 100; 2. berilo: Rim 5,6-11;  

Evangelij: Mt 9,36-38;10,1-8 

 

11. NEDELJA MED LETOM 
 

Z ljubeznijo žanjem na enem polju 
 

Ko Jezus vidi množico ljudi, je prva stvar, za katero prosi učence, molitev. Z njo 
odpirajo sebe in ljudi delovanju Svetega Duha, po katerem želi 
delovati v življenju vsakega človeka. Druga stvar, za katero 
Jezus prosi svoje učence, je, da ne začnejo takoj poučevati ljudi, 
temveč da pomagajo vsem, ki jih bremenijo hudi duhovi in ki 
so v različnih boleznih in stiskah. Ne želi, da bi njegovi učenci 
grozili ljudem z Božjo kaznijo in nevarnostjo demonov. Želi, 
da bi mu bili podobni in bi s svojo služečo ljubeznijo do ljudi 

pokazali, da je Božje kraljestvo že med njimi.  
Jezus pošilja izbrano dvanajsterico najprej k izgubljenim Izraelovim 

sinovom. Na začetku je bilo njegovo poslanstvo usmerjeno k »izgubljenim 
ovcam Izraelove hiše«. So bile to osebe, ki so bile izključene iz judovskih 
skupnosti: prostitutke, pobiralci davkov, nečistniki, gobavci idr.? Vsi tisti, ki jih 

je takratna verska oblast štela za izgubljene in obsojene? Ali pa so bili tisti, ki so 
bili med vodilnimi v judovskem narodu: farizeji, saduceji, starešine in 
duhovniki? Tisti, ki so menili, da so elita izraelskega naroda? Ali pa so bile 

množice, utrujene in izčrpane, kot ovce brez pastirja?  
Verjetno so v okviru Matejevega evangelija to ubogi in zapuščeni ljudje (Mt 
9,36-37). Jezus je želel, da učenci sodelujejo z njim v njegovem poslanstvu med 
temi ljudmi. Toda, za koga vse naj skrbi, se je tudi Jezusu razširilo obzorje, ko se 
je srečal s Kanaanko, izgubljeno ovco druge narodnosti in vere. Ko se je nanj 
obrnila s prošnjo za pomoč svoji hčerki, je ponovil svojim učencem svoj pogled: 
»Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« (Mt 15,24). Ko mati še ne 
odneha, se Jezus zagovarja in pravi: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati 
psom.« (Mt 15,26). Toda mati mirno odgovori: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi 
psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« Njen odgovor je 
spremenil Jezusov odnos do nje in njene hčerke. Uslišal je njeno prošnjo, kajti v 
njej je odkril veliko vero vanj: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, 
kakor želiš.« S svojo pozornostjo do te žene Jezus pokaže, da želi pomagati 
vsakemu, ki se z vero vanj obrne nanj. 
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Svojim učencem naroča, da naj spotoma oznanjajo in govorijo: »Nebeško 
kraljestvo se je približalo.« Spodbudi jih, naj bolnike ozdravljajo, mrtve obujajo, 
gobave očiščujejo, demone izganjajo. Kar so zastonj prejeli, naj zastonj dajejo 
naprej.  

Bližina Božjega kraljestva se torej vidi v ozdravitvi bolnih, vstajenju mrtvih, 

očiščenju gobavcev, izganjanju demonov in zastonjskemu služenju ljudem. Kjer 
se to dogaja, se razodeva Božje kraljestvo. 

 

Gospod, ti imaš srce polno Ljubezni za človeka, vsakega človeka, in veš, da vsako 
dejanje ljubezni šteje, naj bo še tako majhno. Hvala, da mi opogumljaš srce, da 

je vredno še tako malo dejanje ljubezni. Hvala, da me spominjaš, da gre tvoj 
pogled na to, kako nekaj naredimo. Na tak način ti posvetiš, kar naredimo,  

da to postane oznanjevanje tebe in ne mene.  

Gospod, naj tako še naprej spotoma oznanjujem tvojo brezmejno ljubezen. 
 

OBVESTILA 

 
Antonova nedelja – Danes, 14. junija 2020, v naši župniji obhajamo takoimenovano  

»Antonovo nedeljo«, v čast sv. Antonu Padovanskemu, ki ima svoj god vsako leto 

13. junija. Antonovo nedeljo obhajamo v spomin na nekdanje skoraj 350-letno 

delovanje frančiškanov v Brežicah, ki so oskrbovali samostansko cerkev sv. Antona 

Padovanskega. Ta cerkev je stala v sklopu nekdanjega frančiščanskega samostana, v 
katerem že od leta 1945 deluje brežiška gimnazija. Letos je naš gost pater 

Krizostom Komar, frančiškan iz Novega mesta, ki bo ob 8.00 in 10.00 imel 
sveto mašo in pridigo. 
Ponatisnili smo brošuro, izdano pred dvema letoma z naslovom »Dediščina 
brežiških frančiškanov«. V počastitev letošnje Antonove nedelje pa smo še 
dodatno izdali tri vrste priložnostnih razglednic. Prva predstavlja pročelje in 
notranjost nekdanje frančiškanske cerkve sv. Antona Padovanskega in njegovo 

podobo. Ostali dve razglednici pa predstavljata samo kip sv. Antona 

Padovanskega, ki se je ohranil iz tistih časov in je sedaj pod korom v cerkvi sv. 

Roka.  

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi 
obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 19. 

junija. Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove 
skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše 
odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista 
ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega 

Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu 

začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski 
daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej 
nikdar več ne bodo usahnile. 



Praznik Marijinega brezmadežnega srca Katoliška Cerkev obhaja dan po 

prazniku srca Jezusovega. Po gledanju sv. Luka je Marijino srce središče 
Marijinega notranjega življenja in njenih kreposti; obenem je to srce imelo 
prvenstveno vlogo pri učlovečenju, ob Kristusovem trpljenju pa je bilo 
pridruženo odrešilni kalvarijski daritvi. 

 

Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 28. junija 2020. Otroci 3. 

razreda imajo na podlagi ukrepov, ki še veljajo za šolski red, svoja veroučna 
srečanja vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih učilnicah v Slomškovem domu. 
V petek, 19. junija, bo v farni cerkvi ob 18.00 prva vaja za prvoobhajance, ki 

se je po možnosti naj udeležijo tudi starši. 
 

OBVESTILO OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA 2019/20 

Bliža se zaključek verouka, ki je letos nekoliko drugačen in NE BO skupen, 

ampak za vsak razred posebej po spodnjem razporedu: 
1. razred – nedelja, 14. junij 2020, ob 10.00 

2. razred – nedelja 21. junij 2020, ob 10.00 

3. razred – nedelja, 28. junij 2020, ob 19.00 

7. razred – ponedeljek, 15. junij 2020, ob 19.00 

Družine veroučencev ste vabljene, da se udeležite svete maše ob uri, kakor je za 
vsako skupino določeno. Takrat bodo veroučenci prevzeli spričevala in 
Slomškova bralna priznanja. 

 

Vsem župljanom, ki že dva meseca in več vztrajate v 24-urni molitveni verigi z 

namenom, da z molitvijo izprosimo rešitev pandemije in da bo Božji blagoslov 
prisoten v naši župniji tudi vnaprej, Bog povrni. 

 
V počastitev 29. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti vas 
vljudno vabimo na slovesnost z mašo za domovino, v četrtek, 25. junija 2020, ob 

19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka). Sv. mašo za domovino bo ob 19. uri daroval g. 

Jože Pacek, letošnji zlatomašnik, s petjem pa jo bodo popestrili pevci Mešanega 
pevskega zbora Župnije Brežice (zborovodkinja: Jelka Žnideršič). Po maši se bo 
slovesnost nadaljevala ob lipi, od leta 1991 posvečeni domovini. Slavnostni 
govornik bo župan Občine Brežice, g. Ivan Molan, kulturni program pa bodo 

pripravile študentke, sodelujoče pri projektu Slomškov literarni festival, in 
glasbenika Florijan ter Judita Volčanšek. Po uradnem delu bo sledila zdravica 

domovini in druženje vseh prisotnih s pogostitvijo.  Vljudno vabljeni!  
Organizatorji: Društvo 1824, Župnija Brežice in Občina Brežice.  
Prireditev je podprla Občina Brežice. 
 

Župnijska Karitas zbira prijave za zvezke za šolsko leto 2020/21 do 30. 6. 

2020. 

 



8. obletnica 

 

 

Bolni in starejši ste vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. 
 

VSE SVETE MAŠE SO V ŽUPNIJSKI CERKVI SVETEGA LOVRENCA. 
NEDELJA 

11. med letom; 

Antonova nedelja; 
Valerij in Rufin,  

mučenca 

14. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ivana Ogorevc (obl.) 

za † Žnideršič Antona 

 

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Vid,  

mučenec 

  15. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Veble Zinko (roj. dan) 

 

v zahvalo za zdravje in po namenu 

TOREK 
Beno iz Meissna, škof 

16. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Ano Kšela (obl.) in Franca 

 

za † Piltaver Ivano (nam. cv.) 

SREDA 
Rajner, samotar 

17. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Terezijo Preskar, Baškovič Marijo in vse  † 

poznane 

za † Kostevc Marjana 

ČETRTEK 
Gregor Janez Barbarigo, 

škof  

18. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Vukič 

 

za † Šavrič Danielo (nam. cv.) 

PETEK 
Srce  

Jezusovo 

19. 6. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Branko Žarn in Antona 

za † Marijo Požar (obl.), Nežo (obl.), Janka 
Cvelbar, Antona (obl.) in Anko Glogovšek, Marijo 
in Franca Kastelic ter Tončko in Ljuba Šteger /  
za † Preskar Mihaela (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Marijino  

brezmadežno srce 

20. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † iz rodbine Adamlje 

 

za † starše Ano, Jožeta in brata Jožeta Volčanšek, 

moža Lazarja Mijokovič, prijatelje in duše v vicah 

NEDELJA 

12. med letom; 

Alojzij Gonzaga, 

redovnik 

21. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Vretič Veroniko (obl.), Cecilijo (obl.), Ivana, 

starše Omerzu, Marijo in Jožeta Koprivnjak, 
Maksa in Ano Zorko 

za † Jožeta Ferenčak, Toneta Ajster in sorodstvo 

 

za † Habinc Alojza, Ano, brate, sestro 

Na župnijski spletni strani lahko spremljate prispevek o kulturni dediščini, ki ga pripravljata Alenka 

Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.  

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite k svetim mašam tudi 
med tednom, ko beremo vrtnice. 
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