
 

1. berilo: Ezk 17,22-24; Psalm: Ps 92; 2. berilo: 2 Kor 5,6-10; Evangelij: Mr 4,26-34 

 

ANTONOVA NEDELJA 
 

Danes, 13. junija 2021, v naši župniji obhajamo 
takoimenovano  »Antonovo nedeljo«, v čast sv. Antonu 

Padovanskemu (1195–1231), 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 Boris Markež, frančiškan iz 

Maribora, ki bo ob 8.00 in 10.00 imel sveto mašo in 
pridigo.  

11. NEDELJA MED LETOM 
 

Gospod poskrbi, da seme raste  

 
Jezus je pripovedoval številne prilike. Vse so vzete iz življenja ljudi. Na ta način 
je pomagal ljudem odkrivati Božje stvari v vsakdanjem življenju, da to postane 
prosojno za Boga. Izredne Božje stvari se namreč skrivajo v običajnih in 
vsakdanjih stvareh. Tako so lahko globlje razumeli svoje življenje. Prilike dajejo 

ključ dogodkov, da lahko najdemo v njih Božja znamenja in skrivnostno 
prisotnost Božjega kraljestva. Prilika je prispodoba. Na primer, Galilejci so 
razumeli, ko je nekdo govoril o semenih, zemlji, dežju, soncu, soli, cvetju, ribah, 

žetvi itd. Jezus je uporabil vse, kar so ljudje dobro 

poznali, da bi jim razkril skrivnost Božjega kraljestva. 
 

Prispodoba o sejalcu je portret življenja kmeta. Zemlja je 
bila polna kamenja. Bilo je veliko trnja in premalo dežja. 
Sonce je pogosto pripekalo. In ljudje, ki so ubrali 

bližnjice, so hodili po zemlji in poteptali rastline (Mr 2,23). Kljub vsemu je kmet 
vsako leto sejal, zaupajoč v moč semena in v velikodušnost narave.  
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Prilika ne pove vsega, ampak človeka spodbudi k razmišljanju in odkrivanju, 
začenši z izkušnjami, ki jih imajo poslušalci. To ni jasno povedan nauk. Ne nudi 
vode v steklenici, temveč vodi ljudi do izvira.  
 

Kmet, ki je poslušal priliko o semenu, si je rekel: »Seme v zemlji. Vem, kaj je to. 
Toda Jezus pravi, da je to povezano z Božjim kraljestvom! Kako je to mogoče?« 
Ni si težko predstavljati dolgih pogovorov med ljudmi, ki so to poslušali. Takšna 
prilika jih spodbuja, da poslušajo in gledajo naravo ter razmišljajo o življenju. 
Skoraj ponovitev začetka. V današnjem evangeliju pripoveduje dve kratki zgodbi 

o stvareh, ki se dogajajo vsak dan v našem življenju: zgodba o semenu, ki raste 
samo zase, in zgodba o drobnem gorčičnem semenu, ki zraste in postane zelo 
veliko zelišče.  
 

Kmet, ki vseje seme, ve: najprej seme, nato zeleni poganjki, bilka, klasje in žito. 
Kmet zna počakati in bilke ne bo porezal, preden bo čas. Ne ve pa, od kod 
prihaja moč za tla, dež, sonce in seme, da se to spremeni v sad. Takšno je Božje 
kraljestvo. To je proces. Obstajajo faze rasti. Vse potrebuje svoj čas in vse se 

zgodi pravočasno. Sad pride ob pravem času, vendar nihče ne more razložiti 
njegove skrivnostne moči. Nihče ni njegov gospodar! Samo Bog!  
 

Gorčično seme je majhno, vendar raste do te mere, da lahko ptice gnezdijo v 
njegovih vejah. Takšno je Božje kraljestvo. Začne se kot nekaj zelo majhnega, 
nato raste in širi svoje veje. Prispodoba ne pove, kdo so ptice. Odgovor na to 
vprašanje bo pozneje v evangeliju.  
Ko so učenci sami z Jezusom, želijo vedeti, kaj pomenita prispodobi. Jezus je 
osupnil nad njihovim nerazumevanjem (Mr 4,13).  

Prilika istočasno razkriva in skriva! Razkriva tistim, ki se uglasijo z Jezusom in 
ga sprejmejo kot svojega Odrešenika. Skriva pa tistimi, ki ga nočejo sprejeti. Ti 
vidijo podobe prispodobe, vendar ne dojemajo njihovega pomena. 

 

Hvala, da želiš sodelovati z menoj, Gospod, in me vprašaš, ali želim sodelovati. 
Po tem pa ti poskrbiš, da se dogaja rast, in ti lahko prepustim to skrivnost. 

Hvala, Bog Ljubezni! 

 

OBVESTILA 

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite 

k svetim mašam tudi med tednom. 

 

 



Birmansko devetdnevnico v čast Svetemu Duhu smo pričeli v petek, 11. 
junija 2021 in jo bomo zaključili v soboto, 19. junija 2021. Traja torej devet 

dni, kar pove že ime “devetdnevnica”. To izvira iz prvih krščanskih časov, ko so 
se po prazniku Gospodovega vnebohoda apostoli skupaj z Marijo, Jezusovo 

materjo, pripravljali na prihod Svetega Duha, to je Binkošti. V času birmanske 
devetdnevnice vas vse birmanke in birmance vabimo k čim lepšemu sodelovanju 
pri sveti maši. To pomeni, da glasno molimo skupne molitve, da se potrudimo s 
kar se da najlepšim vedenjem, da pojemo skupne pesmi in dostojno prejmemo 
sveto obhajilo. V tem času bomo imeli tudi sveto spoved. Vsak večer ob 19h bo 
sveta maša z nagovorom. Birmansko devetdnevnico bodo oblikovali duhovniki iz 
naše videmske in sosednje leskovške dekanije. Za birmanke in birmance je 

devetdnevnica obvezna, k njej pa ste lepo vabljeni tudi starši in botri.  
 

V ponedeljek, 14. junija, bo ob 18.30 v farni cerkvi sv. Lovrenca srečanje 
birmank in birmancev z birmovalcem g. Rokom Metličarjem. 
 

Slovesnost svete birme bo prihodnjo nedeljo, 20. junija 2021, in sicer ob 8.00 

za birmanke in birmance 8. razreda in ob 10. uri za birmanke in birmance 

9. razreda. Birmovalec bo g. Rok Metličar, dosedanji upravitelj Celjske škofije, 
sicer pa novoimenovani generalni vikar. 

Vse klopi v cerkvi bodo namenjene družinam birmank in birmancev. Ostali 

verniki se udeležite sobotne ali nedeljske večerne svete maše. Hvala za 

razumevanje. 

 

DRUŠTVO Al-Anon je društvo za samopomoč družinam alkoholikov. Je 

skupnost svojcev in prijateljev alkoholikov, ki čutijo, da je bilo njihovo življenje 
prizadeto zaradi pitja nekoga drugega. V Brežicah se bodo srečanja začela v 

ponedeljek, 14. 6. 2021, ob 19. uri (do 20.30), in sicer v Slomškovi sobi v 

župnišču, Cesta prvih borcev 34 (vhod je z glavne ulice). Srečanja so 
ANONIMNA. Lepo vabljeni! Info: Cvetka 031/ 268-215. 

 

53. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje 

V soboto, 19. junija 2021, bo vseslovensko romanje v narodno svetišče Marije 
Pomagaj na Brezje. Sv. mašo ob 10. uri bo ob somaševanju predstavnikov 
duhovnikov in invalidov vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. 

Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, 
invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Drugi bodo 
to sv. mašo lahko spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program). 
 

Karitas odpira v Brežicah pisarno za oddajo prošenj za pomoč pri nakupu 
delovnih zvezkov od 15. 5. do 30. 6. 2021 in od 16. 8. do 17. 9. 2021., 

ponedeljek in sreda med 9.00 in 11.00 v učilnici Slomškovega doma. 



                                          
9. obletnica 

 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŽUPNIKA ALI ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 

11. med letom 

Anton Padovanski, 

redovnik, cerkveni 

učitelj 

 

 

13. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

na čast sv. Antonu za zdravje in po namenu 

za † Antona Žnideršiča 

zaključek veroučnega leta za 1. Triado 

 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Valerij in Rufin,  

mučenca   

14. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Ano Ravnikar iz Krške vasi 
 

za † Zinko Veble (ob rojstnem dnevu) 

TOREK 
Vid,  

mučenec 

15. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Anico Zorko (nam. cv.) 

 

za † Ivana Ogorevca (obl.) in Marijo 

SREDA 
Beno iz Meissna,  

škof 

16. 6. 

2021 

 

 

Ob 19.00 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

v zahvalo za zdravje in delo ter v dober namen 

ČETRTEK 
Rajner, samotar 

17. 6. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Viljema Pavloviča (nam. cv.) 
za † Jožeta Trefalta (nam. cv.) 

PETEK 
Gregor Janez Barbarigo, 

škof 

 

18.6. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

v čast Sv. Duhu za moč vere v katoliški Cerkvi 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Nazarij,  

prvi koprski škof 

19. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Martina Hrastovška (obl.), Marijo in  

Martina ml., Franca in Branko Krošelj 
za † Jožeta in Franca Ferenčaka ter Toneta Ajstra 
in sorodnike 

NEDELJA 

12. med letom 

SLOVESNOST  

SVETE BIRME 

Adalbert, škof 

 

 

20. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah 

v čast Sv. Duhu za družine naših birmancev 

 

za † Alojza Župevca in vse † v družini 
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