
 

1. berilo: Sir 27,30-28,7; Psalm: Ps 103; 2. berilo: Rim 14,7-9; Evangelij: Mt 18,21-35 

 

KATEHETSKA NEDELJA 
Jezus, moj prijatelj, 

bodi z mano v tem šolskem in veroučnem letu. 
Vodi moje misli, ko bodo zašle. 

Vodi moje besede, da bodo prijazne. 

Vodi moje roke, da bodo delale dobro. 

Vodi moje noge, da bodo hodile po pravih poteh. 

Pomiri me, ko me bo strah. 

Potolaži me, ko me bo dajala žalost. 
Spodbudi me, ko bom brez moči. 

Prebudi me, če se me bo lotila lenoba. 
Hvala ti, ker me imaš rad. 

Hvala ti, ker si vedno ob meni. 

Amen. 

 

VEROUČNO LETO 2020/21 
Danes, 13. septembra 2020, obhajamo katehetsko nedeljo, ko pričenjamo novo 
veroučno leto 2020/21. Verouk se bo začel jutri, s ponedeljkom, 14. septembra 

2020. Letni veroučni prispevek je 10 EUR za otroka, ki ga veroučenci poravnajo pri 
svojemu katehetu, kateremu oddajo tudi izpolnjeno vpisnico. Letni prispevek je 

minimalen, če pa kdo od staršev zmore prispevati več, bomo zelo hvaležni, saj s tem 
prispevkom delno pokrivamo račune ogrevanja veroučnih prostorov tako v 
Slomškovem domu kakor tudi na župnijskem dvorišču. Vsi veroučenci dobijo 

liturgični zvezek, ki je pripomoček za spremljanje nedeljskega in prazničnega 
bogoslužja. 
Objavljamo okvirni urnik verouka glede na upoštevanje ukrepov covid-19: 

1.  razred nedelja ob 9.00 (učilnica pri župnišču), Alana 

2.  razred nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti), Patricija  

3.  razred nedelja ob 9.00 (SD, veroučna učilnica), Urška 

4.  razred sreda ob 15.30  (SD, veroučna učilnica), Jana 

5.  razred sreda ob 14.30 ali četrtek ob 13.30 (SD, veroučna učilnica), Jana 

6.  razred četrtek ob 15.30  (SD, veroučna učilnica), Jana 

7.  razred sreda ob 13.30 ali četrtek ob 14.30 (SD, veroučna učilnica), Jana 

8.  razred torek ob 14.00 ali 16.00 (SD, veroučna učilnica), g. Gorazd 

9.  razred torek ob 15.00 ali 17.00 (SD, veroučna učilnica), g. Gorazd 

13. 9. 2020 



24. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus opere bolečino z mehčalcem 
 

Pravičnost zahteva, da vsak dobi svoje. Prerok Amos govori o Bogu, ki kar 
trikrat oprosti, vendar opozarja, da Bog ne sme preklicati kazni 

četrtič (Am 1,3-13; 2,1-6). V tem smislu je bil Peter zelo 

velikodušen, ko je vprašal Jezusa, če je dovolj, da nekomu 
sedemkrat odpusti. A Jezus ne postavlja meja. Dajanje in 

prejemanje odpuščanja nima meja. S priliko o dveh zelo različnih 
vrstah dolgov to jasno pokaže. Prvi človek je dolgoval ogromno 
vsoto denarja − milijone v naši valuti. V Jezusovem času je bil 
ta znesek večji od skupnega prihodka province Judeje - več, kot 

bi stala odkupnina za njihovega kralja! Človek, ki mu je bil odpuščen tako 
neverjetni dolg, pa ne more odpustiti svojemu sosedu zelo majhnega dolga, ki je 

bil približno sto tisočinka njegovega. Kontrast ne bi mogel biti večji! 
 

Bog nam je oprostil ogromen dolg, ki ga nikoli ne bi mogli sami odplačati. Nihče 
si namreč ne more sam odpustiti greha, ki ga je storil. To lahko odpusti le Bog 
sam. Zato je Nebeški Oče poslal svojega edinega Sina, ki nas je s svojo 
usmiljeno in odpuščajočo ljubeznijo preko svojega življenja, delovanja, smrtjo na 
križu in vstajenjem osvobodil suženjstva zla in greha. Po njem smo postali 
posinovljeni - sinovi/hčere in deležni njegovega odnosa z Očetom. Bogu 
dolgujemo zahvalo za njegovo zastonjsko odpuščanje, za milost odpuščanja, ki 
nam jo je dal v svojem Sinu, Jezusu Kristusu. Toda naša zahvala ni plačilo za 
njegov zastonjski dar, temveč nam pomaga, da se globlje zavemo neizmerno 

velikega in dragocenega daru, ga sprejmemo in s pomočjo Svetega Duha 
udejanjamo v odnosu do sebe in drugih. V veliko pomoč nam je, če prosimo 
Svetega Duha, da nas vedno spominja in uči (Jn 14,26), kaj vse je Oče storil po 
Sinu za nas ter nam daje moč, da to živimo. 
 

Če nam je Bog izkazal zastonjsko usmiljenje, ko nam je odpustil naše grehe, 
potem smo tudi mi povabljeni, da smo usmiljeni in odpustimo vsem, ki so nas 

užalili, prizadeli, ranili. Pripravljenost odpustiti tistim, ki nas žalijo, je 
pravzaprav sveta dolžnost. Toda Bog nam kljub temu daje svobodo. Če 
pričakujemo, da nam bo Bog odpustil in se nas usmilil, ko grešimo zoper njega, 
ne živimo njegove ljubezni in ne udejanjamo njegovih zapovedi, potem smo 
upravičeni povabljeni, da tudi mi opustimo vse zamere do drugih. Samo na ta 

način se namreč lahko udejanji v polnosti Božje odpuščanje v nas (Mt 6,12.14-

15). Sicer se pred njim tudi sami zapremo.  

 



Jezus nas uči, da vsak dan molimo za milost in moč odpuščanja drugim na enak 
način, kot je nam odpustil Bog (Ef 4,32; Kol 3,13). Kajti šele takrat, ko 
sočloveku pokažemo usmiljenje in odpuščamo, smo lahko tudi sami deležni v 
polnosti Božjega odpuščanja. Na ta način smo namreč dopustili Bogu, da 
njegovo odpuščanje postane v nas resnično navzoče. Apostol Jakob pravi: 

»Neusmiljena je namreč sodba za tistega, ki ne izkazuje usmiljenja. Usmiljenje 
pa slavi zmago nad sodbo.« (Jak 2,13) 
 

Usmiljenje je druga plat Božje pravičnosti. V polnosti začini pravičnost, kot sol, 
ki daje hrani okus. Pravičnost brez usmiljenja je hladna, preračunljiva in celo 
kruta. Usmiljenje sledi pravičnosti in jo izpopolni. Pravičnost zahteva, da se 
napake naslovijo, da se popravi, kar je možno. Če želimo doživeti usmiljenje, 
moramo biti pripravljeni skupaj z Bogom iz srca odpustiti drugim, kot je tudi 

nam odpustil, zastonj. Prosimo Boga Očeta, naj nam očisti srce, da bomo lahko 
usmiljeni in ljubeče dobrotljivi do vseh, še posebej do tistih, ki nam povzročajo 
žalost in različne stiske, rane. Samo on nas lahko v Jezusu osvobodi vseh zamer, 
da bomo zmogli resnično odpustili vsem tistim, ki so nas žalili in ranili. 
 

OBVESTILA 

 
Praznik povišanja Svetega križa, ki ga obhajamo 14. septembra nas vabi, naj bi 

se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj odkrival 
edine resnične vrednote. Križ nam govori, da je na 
začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni 
lastno, da se žrtvuje. Križ nam govori, da samo 
nesebično žrtvovanje rodi ljubezen in vodi v življenje. 
Zato nam križ vedno kliče v zavest Jezusove besede: „Če 
hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in 
vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče 
svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje 

življenje zgubi zaradi mene, ga bo našel“ (Mt 16, 24-25). 

 

POTUJOČA MISIJONSKA RAZSTAVA je na ogled v Slomškovem domu, in 

sicer od 6. septembra do vključno nedelje, 11. oktobra 2020. Ogled je možen 
vsak torek od 9.00 do 12.00. Otroci veroučenci pa si bodo razstavo lahko 
ogledali v sklopu njihovih veroučnih ur.  
 

Župnijska Karitas Brežice išče osebo za pomoč na domu nepokretni osebi v 
Avstriji za 14 dni. Hrana in stanovanje zagotovljena ter denarna nagrada. 

Kontaktna št.: 040-754-877.  

 

 



 
8. obletnica 

 

 

 
Nedeljska večerna sveta maša bo v septembru ob 19. uri v cerkvi svetega Roka. 

 

NEDELJA 

24. med letom,  

KATEHETSKA; 

Janez Zlatousti, škof, 
cerkveni učitelj 

  13. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane 

za † starše in 2 brata Zupančič 

za † družino Volčanšek, Lazarja Mijokovič in 
Jožeta Volčanšek 

sv. Rok za † Cetin Viktorja (30. dan) 

PONEDELJEK 
Povišanje sv. Križa 

  14. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu 

 

za † moža Kostanjšek Ivana (13. obl.) 
TOREK 

Žalostna Mati Božja; 
dan vrnitve Primorske k 

matični domovini 

15. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Pavlovič Martina (ob roj. dnevu) 
 

za † Perkman Nika 

SREDA 
Kornelij, papež in  

Ciprijan, škof, mučenca 

16. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Šurk Francko (župnijska gospodinja v 

Hrastniku in Trbovljah) 

za † Veble Zinko in vse † Vebletove 

ČETRTEK 
Robert Bellarmino, škof, 

cerkveni učitelj 

17. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duše v vicah  

 

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

PETEK 
Jožef Kupertinski,  

duhovnik, redovnik 

18. 9. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi  

za † Žerjav Draga (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Januarij, škof, mučenec 

19. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Slavo Ivančič (obl.) in sorodnike 

 

za † brata Jožeta Turk (obl.) 
NEDELJA 

25. med letom,  

nedelja svetniških 
kandidatov; 

Andrej Kim Tae-gon, 

duhovnik in drugi 

korejski mučenci 

  20. 9. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane 

za † starše Janeza (50. obl.) in Marijo Jeršič ter 
sorodnike 

za † Vukovič Pavlo (30. dan) 
 

sv. Rok za † Franca Smerdela, † starše Ivanko in 
Franca Žnidaršič, brata Franca, † sestro Hildo 

Mrak, † sorodnike in duše v vicah 
 

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.  

 

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                        Župnijska Karitas: 041-754-877 
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