
 

1. berilo: Mdr 1,13-15; 2,23-24; Psalm: Ps 30; 2. berilo: 2 Kor 8,7.9.13-15; Evangelij: Mr 5,21-43 

 

13. NEDELJA MED LETOM 
 

Rečem ti, vstani 
 

V sedemdesetih letih, ko je Marko pisal svoj evangelij, je 

bila v krščanskih skupnostih zelo velika napetost med 

spreobrnjenimi Judi in spreobrnjenimi pogani. Nekateri 

Judje, zlasti tisti, ki so spadali v skupino farizejev, so še 
naprej ostali zvesti spoštovanju zakonov o čistosti, ki so bili 
v njihovi kulturi. Težko so živeli s spreobrnjenimi pogani, 
ker so mislili, da ti živijo v stanju nečistoče. Tako je bila 
zgodba o dveh čudežih, ki jih je Jezus storil dvema 
ženskama, v veliko pomoč pri premagovanju starih tabujev.  
 

V evangeliju vidimo, kako se množica pridruži Jezusu, ki je ravnokar prišel z 
druge strani jezera. Jair, vodja sinagoge, ga prosi za pomoč hčerki, ki umira. 
Jezus gre z njim in množica mu sledi in ga potiska na vse strani, ker si vsi želijo 
biti blizu njega, ko bo naredil čudež.  
 

Med njimi je bila žena, ki je dvanajst let krvavela. Marko pove, da je ves denar 

porabila za zdravnike, a se je stanje še poslabšalo. Nerešljiva situacija!  
 

Slišala je za Jezusa. V srcu ji je zraslo novo upanje. Če se dotakne le njegove 
obleke, bo rešena. To je bilo znamenje velikega poguma. Naskrivaj se ga uspe 
dotakniti.  

 

Takrat v svojem telesu začuti, da je ozdravljena. Tudi Jezus začuti, da je iz njega 
šla moč, zato vpraša, kdo se ga je dotaknil Ženska ugotovi, da je razkrita. Zanjo 
je bil to težek in nevaren trenutek. Po prepričanju tistih dni nekdo, ki je nečist, 
tako kot ona, pa je med množico, onečisti vse, samo če se jih dotika. Tak človek 
je pred Bogom naredil vse nečiste (3 Mz 15,19-30). Kazen za to je bila 

kamenjanje. Kljub temu ima pogum, da prizna, kar je storila. Prestrašena in 
trepetajoča mu pade pred noge in mu pove resnico. Nato Jezus izreče svojo 
sodbo: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje 

27. 6. 2021 



nadloge!« Kako lepe besede! Z besedo »hči« jo sprejme v novo družino, v 
skupnost, ki raste okoli njega. Kar je verovala, se je uresničilo.  

 

V tem trenutku pridejo odposlanci iz Jairove hiše, in povedo, da je njegova hči 
mrtva. Jezusa ni treba več motiti. Zanje je bila smrt nekaj dokončnega. Jezus 
posluša, pogleda Jaira in ga spodbuja, da lahko vera doseže vse, kar človek 
verjame.  

Jezus se loči od množice in dovoli, da gredo z njim samo nekateri njegovi učenci. 
Vidi ljudi, ki jokajo nad smrtjo deklice. Ko jim reče, dani umrla, ampak spi, se 
mu smejijo. Vedo, kdaj nekdo spi in kdaj je mrtev. To je smeh Abrahama in 

Sare, torej smeh tistih, ki ne morejo verjeti, da za Boga ni nič nemogoče! (Jn 
17,17; Lk 1,37). Tudi zanje je smrt ovira, ki je ni mogoče premagati.  
 

Jezus vstopi, prime deklico za roko in reče: »Vstani!« In je vstala.  
 

Ozdravitev dveh žensk! Ena je dvanajstletna, druga je trpela zaradi krvavitve in 

bila dvanajst let izključena! Izključitev žensk se začne pri dvanajstih letih, ker 
takrat dobijo prvo menstruacijo. Toda Jezus vsakemu, ki je izključen, vrne 
njegovo dostojanstvo. Vsakemu pravi: »Vstani!«  

 

V Markovem času se je zdelo, da je položaj krščanske skupnosti spreobrnjenih 
poganov podoben izključenim, umrlim. Morali so slišati besede: »Nisi izključen! 
Nisi mrtev! Vstani!« 

 

Hvala ti, Jezus, da me v glasni množici vabiš v tih dotik, v oseben odnos s teboj.  
Ti prideš lahko v malih trenutkih in mi vračaš vrednost.  

Kako velik si, Gospod, poln ljubezni do nas! 

 

OBVESTILA 

 

Vabilo k skupni molitvi za duhovne poklice Vsi, ki cenite sv. mašo, 
duhovnike, redovnike, redovnice in njihovo delo, zelo lepo vabljeni na molitveno 

srečanje in sv. mašo, ki bo v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, danes, 

v nedeljo, 27. 6. 2021, ob 16. uri. Molitveno uro bo spremljal in sveto mašo  
imel g. Roman Travar, CM, dekan Videmske dekanije. Združili se bomo v 
zahvali, da duhovnike imamo, za njihovo svetost in zvestobo Kristusu, ter za 

nove delavce v Gospodovem vinogradu Celjske škofije. Marija, Kraljica 

apostolov, prosi za nas! 

 

Oratorij 2021 bo! Zaradi razmer, v katerih živimo že kar nekaj časa, smo se 
odločili, da bosta letos kar dva oratorija. A zaradi vseh omejitev in ker želimo 
zagotoviti dovolj varnosti, bodo na obeh oratorjih omejitve.  



Oratorij Brežice: 18.7.-25.7. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40. 
Oratorij Kapele: 16.8.-20.8. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40. 
Tema: CARLO ACUTIS, geslo: ORIGINALEN SEM!  

Animatorji že komaj čakamo, da se srečamo z otroki in jim priredimo najboljši 
teden tega poletja, ki ga ne bodo nikoli pozabili.  

 

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. 
 

Mašniška posvečenja v letu 2021 Letos bo v Cerkvi v Sloveniji posvečenih 
sedem novih duhovnikov.  

 Koprska škofija: Tilen Kocjančič, roj. 8. marca 1996, iz župnije Bertoki. 
 Ljubljanska nadškofija: Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije 

Ljubljana Ježica in Boštjan Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije 
Stranje. 

 Mariborska nadškofija: Simon Lampreht, roj. 28. aprila 1992, iz župnije 
Svečina. 

 Novomeška škofija: Jakob Piletič, roj. 31. julija 1996, iz župnije 
Kostanjevica na Krki. 

 Kapucini (OFMCap): br. Jurij Slamnik, roj. 6. januarja 1983, iz župnije 
Breznica. 

 Minoriti (OFMConv): br. Klemen Slapšak, roj. 11. oktobra 1983, iz 
nadžupnije Laško. 

 

Nedeljo Slovencev po svetu bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 4. julija 2021. Na 

letošnjo Nedeljo Slovencev po svetu se vsaj v duhu povežimo z rojaki vseh treh 
Slovenij. Še posebej pa se spomnimo matične domovine, ki letos praznuje 30 let! 
 

 Je trideset let malo? Ni, če si pravkar dobil stalne zobe. Je, če si pri 
osemdesetih ostal brez njih. Trideset let za državo je malo. Če je nimaš, 
bi bil srečen z njo le za en dan. Za tri bi že vriskal. (Janez Koprivec) 

 Če preslišimo ponavljajočo mantro o razočaranju nad slovensko državo, 
bomo dojeli, da je naša zgodba veličastna. Zazrimo se v resnično podobo 
narodove duše, srkajmo njeno veličino in milino, dihajmo ganljivo lepoto 
slovenske dežele, uživajmo v povedni lepoti našega jezika.(Erika Jazbar) 

 Slovenstvo je, vsaj zame, nekaj tako velikega, tako brezpogojnega, da se 

mi zdi, če slovenščine ne bi bilo več, če te kulture, ki so jo naši ljudje 
ustvarili, ne bi bilo več, bi se komaj splačalo živeti. (Justin Stanovnik) 

 

 



                                          
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 

13. med letom 

 

Ema (Hema) Krška, 

kneginja 
 

 

 

27. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Jožeta Ogorevc (obl.), vse † Ogorevčeve, 
Ferenčakove, Kolićeve 

za † Alenko Žust (obl.), Zlato in Vladimirja 
Berglez, Franca in Amalijo Lipej 

za † Milana Žalnika (25. obl.) in ostale brate ter 

sestre 

PONEDELJEK 
Irenej (Hotimir) Lyonski, 

škof, mučenec   

28. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma  

 

na čast Sv. Duhu in priprošnja pri izpitu  

TOREK 
Peter in Pavel,  

apostola 

29. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † starše in brata Jožeta 

 

za † Jerneja Molana (30. obl.) 

SREDA 
Prvi mučenci  

rimske Cerkve 

30. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše in sorodnike Gabrič-Mirt 

 

za † Marjana Gregla (obl.) 

ČETRTEK 
Oliver Plunkett,  

škof, mučenec 

1. četrtek 

1. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice; 
sledi molitev pred Najsvetejšim 

 

za † Anico-Ano Bratanič (nam. cv.) 

PETEK 
Ptujskogorska  

Mati Božja  

1. petek  

 

2. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

na čast Ptujskogorski Materi Božji za zdravje 

sledi pobožnost 1. petka  
 

za † Olgo Florjanič (obl.) 

SOBOTA 
Tomaž,  
Apostol;  

1. sobota 

3. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Todorja Mihajloviča in vse sorodnike 

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Krstnikove, Kraljeve, prijateljici Marijo in 

Terezijo 

NEDELJA 

14. med letom 

Urh (Ulrik, Uroš),  
škof;  

nedelja  

Slovencev po svetu 

 

 

4. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Alojzijo, Štefko in 2 Ivana Godler 

za † Slavka Ogorevca (nam. cv.) 

 

za † Kopp Ivana, očeta Franca in starega očeta 
Alberta 
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