
 

1. berilo: Jer 20,7-9; Psalm: Ps 63; 2. berilo: Rim 12,1-2; Evangelij: Mt 16,21-27 

 

22. NEDELJA MED LETOM 
 

Prenavljamo svoje mišljenje iz človeškega v Božje 
 

Jezusova lastna napoved trpljenja in smrti na križu je povzročila 
njegovim učencem globok odpor in nesprejemanje. Peter, ki je 

bil pogosto prvi, ki se je odzval na vse, kar je Jezus povedal, ga 

je želel zaščititi pred vsakršno grožnjo. Zato je zavračal njegovo 
misel, da se mora soočiti s trpljenjem, obsodbo in križanjem. 
Ko je Jezus odšel v puščavo, da se pripravi na svoje javno 

delovanje, je prišel satan, da bi ga zapeljal na drugo pot, kot jo 
je zanj izbral Oče v nebesih. Zdaj je Jezus v Petrovem odgovoru 

prepoznal drugo skušnjavo, da naj išče drugačno in preprostejšo pot izpolnitve 
svojega poslanstva, kot pa je pot križa. Beseda "satan" dobesedno pomeni 
"nasprotnik" − tisti, ki stoji v opoziciji. Jezus opomni Petra, da njegova vloga ni 
biti nasprotnik, ampak učenec − tisti, ki svojemu Gospodarju sledi z zaupanjem 
in poslušnostjo. 
Jezus je vedel, da je križ edina pot, po kateri nas lahko reši suženjstva greha. S 
svojo smrtjo na križu je premagal satana, ki nas je držal v suženjstvu greha in 
obsodbe. Njegova smrt omogoča našo svobodo, da lahko živimo kot posvojeni 
sinovi in hčere usmiljenega Očeta v nebesih. Jezus je s svojim vstajenjem 

premagal moč smrti in groba. 
Učencem pa je rekel, da morajo biti tudi oni pripravljeni zapustiti svoje življenje, 
da bi si pridobili novo in večno življenje z Očetom v Božjem kraljestvu. 
Izgubimo, kar smo pridobili, in dobimo, kar izgubimo. Ko poskušamo naše 
življenje živeti na svoj način, se to na koncu izkaže za jalovo početje. Samo Bog 
nas lahko osvobodi naših nevednih in grešnih poti. Ko svojo pot predamo Bogu, 
nam je podarjeno novo življenje po Duhu in obljuba večnega življenja.  
V vsaki odločitvi sami sebe določamo. Možno je, da lahko nekateri pridobijo 
vse, kar so si postavili v svoje srce, a se nenadoma zbudijo in odkrijejo, da so 

zamudili najpomembnejšo stvar od vseh. Kaj je vrednost materialnih stvari, če 
nam ne pomagajo pridobiti tistega, kar resnično traja za večnost. To ni niti denar 
niti lastnina, saj z njima ni mogoče kupiti nebes, popraviti strtega srca ali 
razvedriti osamljene osebe. 
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Pravi Jezusov učenec z veseljem daje vse, kar ima, v zameno za neskončno 
življenje v veselju in sreči z Bogom. Bog daje brez mere. Veselje, ki ga ponuja 
Bog, ni zmanjšano zaradi žalosti in izgube. Križ Jezusa Kristusa vodi v zmago in 

svobodo pred grehom in smrtjo. Ko dopustimo, da Božja volja prekriža našo 
voljo, začnemo slediti Bogu Očetu v Jezusu Kristusu. 

 

Hvala, Gospod, da mi daješ obljubo življenja in si me odrešil.  
Hvala, da me ustaviš, ko vidim samo križ in mi v križu kažeš vstajenje.  

Hvala, da me spomniš, da ne morem rešiti drugih ljudi,  
saj si nas ti že vse odrešil. 

 

OBVESTILA 

 

ZAHVALJUJEMO se vsem, ki ste sodelovali v pripravah in izvedbi našega 
Lovrenčevega in Rokovega žegnanja. Posebej gre zahvala Cvetličarni Polovič za 
čiščenje in krašenje farne in Rokove cerkve, vsem duhovnikom za maševanje, 
cerkvenemu pevskemu zboru, cerkvenemu ključarju Stanetu Golobiču, 
ministrantom, bralcem Božje besede, Društvu 1824. 
 

Dobrodelni koncert »Tudi ti si angel«, bo v Posavskem muzeju Brežice danes, 
v nedeljo 30. 8. 2020, ob 18. uri. Nastopata Manca Izmajlova in Benjamin 

Izmajlov. Zbrana sredstva bodo namenjena za nakup opreme za oddelek 

prilagojenega programa za otroke z avtizmom na Osnovni šoli Globoko. 
 

"Marija nas vabi, da bi prišli k njej in preko nje k Jezusu." Vljudno Vas vabim, 

da se nam pridružite na skupni 33-dnevni pripravi na posvetitev Jezusovemu in 

Marijinemu Srcu, po sv. Ludviku Maria Grignion de Montfortskemu. 

Povabljeni ste, da se Presvetima Srcema  posvetite osebno, skupaj z družino in 
našo župnijo. V župniji Brežice bomo imeli prvo srečanje  v ponedeljek, 

31.8.2020, ob 18.00, v cerkvi sv. Roka. 

 

MISIJONSKA RAZSTAVA bo v Slomškovem domu v mesecu septembru. 
Sodelavci Misijonske družbe Slovenije jo pripeljejo jutri, v ponedeljek, 31. 
avgusta 2020. Prosimo za pomoč pri postavitvi.  
 

VEROUČNO LETO 2020/21 
S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2020/21 začeli 
obiskovati prvi razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji 
obiskovali prvič tudi iz višjih razredov. Starši, prijavnico dobite v župnišču.  
Veroučno leto bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 13. septembra 2020. Kar 
pomeni, da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 14. septembra 2020. 



Urnik verouka bo objavljen prihodnjo nedeljo glede na upoštevanje ukrepov 

covid-19.  
 

Teden molitve za duhovne poklice in škofijski molitveni dan za duhovne 
poklice 2020 Teden bo potekal od 6. do 13. septembra 2020. Geslo tedna in 

molitvenega dne, ki bo letos zaradi covida-19 nekoliko drugačen, je Duhovni 

poklic – zaklad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7).  

Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: »ta zaklad pa imamo v 
glinastih posodah« (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina, torej 
slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov zaklad 

nosimo v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga je 
tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše 
ranljivosti. Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki, je stvar 
velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč 
Boga in nam dala polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo 
sprejeli Gospodov zaklad. Na tak način bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic 

in bomo v njem srečni. Prosimo Gospoda, naj poklicanim, pa tudi nam, pomaga 

odkrivati zaklad poklicanosti v ponižnosti. K bolj poglobljenemu razmišljanju o 
poklicanosti in o duhovnih poklicih nam bo v tednu molitve za duhovne poklice 

pomagala knjižica, ki so jo za letošnji teden pripravili v koprski škofiji. V 
knjižici so uvodi v posamezne skrivnosti rožnega venca, kateheza o duhovnih 
poklicih za tretje triletje, za vsak dan uvodi v svete maše, nagovori in prošnje.  

V tem tednu in na molitveni dan posvetite več časa molitvi za nove duhovne 
poklice. Nikar ne pozabimo, samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla 
izredna moč Boga in nam dala polnost in prepričan sem, tudi nove duhovne 
poklice!  

 

Župnija Brestanica vabi na vsakoletno tradicionalno srečanje bolnikov, 
invalidov in ostarelih, ki bo letos v baziliki Lurške Marije v Brestanici, v 

nedeljo, 6. septembra 2020; ob 14. uri zbiranje, spovedovanje, molitev in ob 15. 

uri sveta maša z bolniškim maziljenjem in blagoslovom bolnikov z Najsvetejšim. 
V primeru poslabšanja epidemije covid-19, vas bodo o morebitnih spremembah 

obvestili na FB strani in na spletni strani Župnije Brestanica! Če bodo razmere 
dopuščale, bomo organizirali prevoz v župnijskem merilu, zato se zainteresirani 

čimprej prijavite v župnijski pisarni. 
 

Letošnja, že 39. Stična mladih, bo 19. septembra zaradi novega koronavirusa 

potekala v 34 krajih po Sloveniji, v vseh šestih škofijah. Organizatorji tako želijo 
zagotoviti največjo možno varnost udeležencev. Mlade vabijo, da se dogodka 

udeležijo v kraju, ki jim je najbližji, poleg tega se bodo morali na dogodek prej 
obvezno prijaviti prek spleta. Prijave od 19. avgusta zbirajo na spletni strani 

Katoliške mladine (https://sticna.net/). 

https://sticna.net/


8. obletnica 

 

 

 

Do sobote, 12. septembra 2020, zjutraj, bodo vse svete maše v cerkvi sv. Roka. 
 

NEDELJA 

22. med letom, 

Feliks (Srečko), 
mučenec 

  30. 8. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane 

za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, Jožka, 
Draga Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka 
Marka, Toneta, stare starše Jakolič in sorodnike ter 

vse trpeče duše v vicah 

za † Todorja Mihajlovič (obl.) in sorodnike 

 

za † Hercigonja Ivana (obl.) 

PONEDELJEK 
Rajmund Nonat,  

redovnik, kardinal 

  31. 8. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † g. Jošt Karla, župnika v Artičah 

 

za † Kostevc Jožeta (obl.) 

TOREK 
Egidij (Tilen), opat 

1. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v čast Mariji Devici za umsko in telesno zdravje 
ter ljubezen v družini 
za † Bahč Avgusta in sina Bogdana 

SREDA 
Marjeta,  

devica, mučenka 

2. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
 

za † dr. Franca Kocjana 

ČETRTEK 
Gregor Veliki, papež, 

cerkveni učitelj; 
1. četrtek 

3. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice 
sledi molitev pred Najsvetejšim 

 

za † Krejačič Marijo 

PETEK 
Rozalija Sicilska, devica, 

spokornica; 1. petek 

4. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v čast Srcu Jezusovemu za moč vere 
sledi pobožnost 1. petka 

za † Zupančič Zinko (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Mati Terezija, redovnica, 

redovna ustanoviteljica;  
1. sobota 

5. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Slavka Cuzi in starše 
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † stare starše Gramc, starše in brata Baškovič  
in † Bláževičeve 

NEDELJA 

23. med letom,  

angelska; 

Zaharija, prerok 

  6. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane 

za † Trefalt Rozalijo 

za † Danielo in Ceneta Šavrič 

 

za † Vimpolšek Anico, Karla, Silvota in Bojana 
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti maši. 
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  

 

Na spletni strani Društva 1824 (http://drustvo1824.si/) lahko spremljate prispevke o kulturni dediščini, ki jih 

pripravljata Alenka Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.  
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