
 

1. berilo: Ezk 34,11-16; Psalm: Ps 23; 2. berilo: 1 Tes 2,2b-8; Evangelij: Jn 10,11-16 

 

CIRIL IN METOD, SLOVANSKA APOSTOLA, 

SOZAVETNIKA EVROPE 

 

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 
 

Danes, v nedeljo, 5. julija 2020, praznujemo tradicionalno Nedeljo Slovencev po 

svetu. Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu, ki živijo 

zunaj meja Slovenije. Ocene o številu teh rojakov se vrtijo okrog pol milijona. 

Zelo velika številka, če nas doma živi približno dva milijona, a vendar tako 

neizrazito občutena v našem vsakdanu. Mnoge meje so odpravljene, 

komunikacijske in potovalne možnosti pa zadnja leta postajajo neverjetno 

dostopne. Tako imamo vse več priložnosti, da z ne prevelikim trudom 

vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno odvisen od kraja 

bivanja. Ob Nedelji Slovencev po svetu želimo Slovence v domovini spodbuditi 

k razmisleku o številnih rojakih, ki živijo po svetu ter hkrati okrepiti tudi 

slovensko zavest v slovenskih skupnostih po svetu.  

Dodatne informacije dobite na spletni strani Rafaelove družbe. 
 

Gospod, ti si moj pastir 
 
14. navadna nedelja je letos v Sloveniji praznik sv. Cirila in Metoda, 

ki sta tudi sozavetnika Evrope. Slovanska apostola sta nam 

zgled in vir navdiha ter močna priprošnjika pri našem 

poslanstvu evangelizacije. Evangeljski odlomek osvetljuje 

njuno apostolsko držo, ki je bila drža dobrega pastirja, Jezusa. 

Gotovo je bil tudi sv. Cirilu in Metodu temeljni navdih pri 

njunem poslanstvu. 

 Jezus kot dobri pastir je navdihoval tudi apostola Pavla, kar lahko 

vidimo v tem, kar je zapisal v 1 Tes 2,2-8 (drugo berilo tega praznika). Pavel 

piše: "Naše spodbujanje ne izvira iz zablode, ne iz nečistih nagibov, ne iz 

zvijačnosti, ampak tako oznanjamo, kakor nas je imel Bog za vredne, da nam 

zaupa evangelij: pri tem pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak Bogu, ki 

preizkuša naša srca" (1 Tes 2,3-4). Marsikateri pridigarji tistega časa so 
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predvsem s spretnim govorjenjem širili svoje ideje − če so bile resnične ali ne, to 

ni bilo pomembno! Tako so osvajali in navezovali ljudi nase, pri tem pa služili 

slavo in denar. Retorika je bila vedno nepogrešljivo sredstvo za prepričevanje 

poslušalcev. Rodila se je kot umetnost, da bi služila modrosti, pa se je pokvarila 

in nadomestila modrost. Postala je dim, ki v veliki meri obvladuje osebno in 

družbeno življenje, etiko, politiko, delo in trgovino.  

Pavel in pozneje Ciril in Metod so bili drugačni od teh pridigarjev. Niso imeli 

zahrbtnih namenov, ko so oznanjali. Najprej so bili sami poslušalci Božje besede, 

šele potem so čutili, da jih je imel Bog za vredne, da jim zaupa evangelij. Niso 

želeli ugajati ljudem, ampak Bogu. Ugajanje je izvor vsakršnega delovanja, toda 

ugajati sebi ali ljudem pomeni hudo suženjstvo. Kdor pa ugaja Bogu, je 

osvobojen sebe in drugih ter lahko služi. Bog sam postane njegovo ugodje: čuti 

in deluje kot on. Pavel in pravi apostoli niso nikoli govorili tako, da bi se 

prilizovali. Prilizovanje je zamaskirana zavist, želja, da bi nekoga pridobili zase.  

Ko je Pavel opisal, kakšen naj ne bi bil apostol, pove še, kakšen je: "Nastopali 

smo med vami z vso ljubeznivostjo. S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje 

svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje 

življenje, in sicer zato, ker ste se nam priljubili" (1 Tes 2,7-8). Apostolova 

avtoriteta je blaga, mila in materinska; ne obtežuje, ampak varuje, neguje, hrani. 

Pravega apostola priganja velikodušnost in sočutje, tista brezpogojna ljubezen, ki 

je privedla Jezusa, da je dal življenje za nas kot dober pastir. Resnični Jezusov 

glas odzvanja v najglobljih željah in upih človeškega srca − po ljubezni, 

pravičnosti, odpuščanju in usmiljenju. Zaradi tega bodo tudi druge ovce slišale 

njegov glas. Govori jezik, ki ga lahko razumejo vsi − jezik srca. Govori jezik 

darovanjske in zveste ljubezni do vseh. Njegov glas se je slišal skozi besede in 

življenja sv. Cirila in Metoda. In Jezus dobri pastir želi, da bi se njegov glas slišal 

tudi po vsakem izmed nas, njegovih učencev. Tam, kjer sta navzoča dobrota in 

ljubezen, se sliši glas Jezusa Kristusa. 
 

MI SMO CERKEV 

Brežice, 30. 6. 2020 

To geslo bo v prihodnosti naših župnij postajalo vedno bolj aktualno. Gre za 

resničnost, da marsikatera župnija, ki sedaj svojega župnika še ima, ga v 

prihodnosti ne bo imela. Kako naj takrat živi farna skupnost? Bo živela, če bo 

imela marljive vernike, ki že sedaj prevzemajo določene službe v župniji. To so: 

člani ŽPS, cerkveni ključarji, župnijska Karitas, cerkveni pevci, ministranti, 

bralci božje besede, kateheti in katehistinje, izredni delivci svetega obhajila, 

animatorji pri oratoriju, člani biblične, molitvene in zakonske skupine, osebe, ki 

krasijo in čistijo cerkev, skrbijo za urejeno župnišče in gospodinjstvo v njem. V 

naši brežiški župniji vse to imamo in se Bogu zahvaljujemo za vse Vas, ki 

sprejemate in prostovoljno sodelujete pri vseh naštetih cerkvenih službah. Imamo 



tudi duhovnike okoliških župnij, ki k nam priskočijo na pomoč za maševanje, 

spovedovanje in drugo pastoralno delo, ki jih farani ne morete opravljati. 

Vsaka župnija, ki ima zgoraj naštete marljive in odgovorne župnijske sodelavce, 

ima lepo prihodnost in možnost izražanja vere na mnogovrstne načine.  

Slovenska škofovska konferenca je vsem Župnijskim svetom v slovenskih 

župnijah podaljšala mandat za eno leto (vzrok Covid-19). 

 

OBVESTILA 
 

V Katoliški cerkvi 5. julija obhajamo slovesni praznik sv. 

bratov Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in 

sozavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi apostola Slovanov 

zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi 

ljudstvi. 

Solunska brata Ciril (roj. l. 826) in Metod (roj. l. 812), sta bila na prošnjo 

moravskega kneza Rastislava, naj jim pošljejo misijonarje, ki bodo oznanjali 

evangelij v slovanskem jeziku, poslana od cesarja Mihaela v misijone med 

slovanske narode. Konstantin je takoj sestavil slovansko abecedo in začel 

prevajati evangelije in bogoslužne knjige v slovanski jezik. Ob prihodu na 

Moravsko sta takoj ustanovila šolo in nadaljevala s prevajanjem knjig.  Po treh 

letih sta odšla v Panonijo k knezu Koclju. V istem letu sta potovala v Rim, kjer je 

papež Hadrijan II. potrdil slovansko bogoslužje. Konstantin je v Rimu postal 

menih z imenom Ciril. Kmalu je zbolel in 14. februarja 869 umrl.  Metod se je 

vrnil v Panonijo in bil kmalu zatem v Rimu posvečen za slovanskega nadškofa in 

metropolita. Poleti 870 je odšel na Moravsko, kjer so ga sovražni nemški škofje 

zgrabili in vrgli v ječo. Rešil ga je proti koncu leta 872 papež Janez VII. Metod je 

kljub temu, da so ga nemški škofje ovirali pri delu, delal mirno in blago vse do 

svoje smrti 6. aprila 885. Papež Janez Pavel II. ju je leta 1980 razglasil za 

sozavetnika Evrope. 

 

Danes, 5. 7. 2020, je prva nedelja v mesecu, darovi  v cerkvi so namenjeni za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar! 

 

V sredo, 8. julija 2020, bo ob 20. uri v Slomškovem domu Slomškov literarni 

festival. ŠIPK projektna skupina študentk je v sodelovanju z Društvom 1824 za 

vas pripravila pester kulturni program s predstavitvijo literarnih ustvarjalcev iz 

Posavja in razstavo literarnih ustvarjalcev iz Posavja. Vljudno vabljeni! 

 

Slovenski škofje ordinariji so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje 

širjenja epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih 

mask v zaprtih cerkvenih prostorih. Odločitev velja do preklica. 

 



8. obletnica 
 
 

 

BOLNI IN STAREJŠI STE VABLJENI K SPREMLJANJU  

NEDELJSKE SVETE MAŠE PO TV SLO 2 OB 10.00. 

 

NEDELJA 

nedelja  

Slovencev po svetu; 

Ciril in Metod, 

slovanska apostola, 

sozavetnika Evrope 

5. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Žerjav Draga (nam. cv.) 

za † Bronislavo Orehek 

 

za † Bahč Bogdana, Avgusta in Štefko Lončarič 

PONEDELJEK 
Marija Goretti, devica, 

mučenka 

  6. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v zahvalo za dar duhovništva 

 

za † dr. Kocjan Franca (nam. cv.) 

TOREK 
b. sl. Anton Vovk,  

škof 

7. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Janeza, Frančiško in Alojzijo Kolan ter Ano 

in Gabrijelo Vouk 

za † Berglez Zlato (obl.) in Vladimirja 

SREDA 
Kilijan, škof, mučenec 

8. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Raspor Franca, žpk Jelšane 

 

za † Jeršič Ivana (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Avguštin Zhao Rong in 

drugi kitajski mučenci  

9. 7. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Rupert Cirila 

za † starše Marka (obl.) in Antonijo Tusun, stare 

starše Tusun in Žerjav ter vse † strice in teto 

PETEK 
Amalija (Alma),  

redovnica 

10. 7. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za odpuščanje grehov naših prednikov in 

prekinitev vseh vplivov zla 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Benedikt, opat, zavetnik 

Evrope 

11. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Zupančič Zinko (nam. cv.) 

 

za blagoslov v zakonu 

NEDELJA 

15. med letom; 

Mohor, škof in 

Fortunat, diakon, 

mučenca 

12. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Andreja in Fani Hribar, Barico in Jožeta 

Škofljanec, Reziko Kovačič in po namenu 

za † Žust Alenko (obl.) 

 

za † Danijelo in Ceneta Šavrič (nam. cv.) 

 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 

večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 

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

pripravljata Alenka Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.  
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