
 

1. berilo: Ezk 2,2-5; Psalm: Ps 123; 2. berilo: 2 Kor 12,7-10; Evangelij: Mr 6,1-6 

 

14. NEDELJA MED LETOM 

 

V središču je Bog, ne več jaz 

 
Kristus, ti si šel v vsako situacijo z Očetom in v njem. Nisi skrbel za to, 
kako se bodo odzvali ljudje, nisi jih prepričeval. Vedel si, da se odnos 
ljubezni lahko rodi samo v svobodi. Odpovedal si se sebi in dopustil, 

da ti je Oče dajal nov pogled, pogled, kjer je v središču on in vajin 
odnos. Hvala ti za ta zgled in za pot, ki si mi jo pokazal.  

V tebi se lahko umiri moje srce, moj Prijatelj, Varuh in Vodnik. 

 

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 

 
Nedeljo Slovencev po svetu obhajamo danes, 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! 

 
                    Sveta maša za domovino – Brežice                            25. 6. 2021 
 Torek, 25. junija, 1991. Slovenija je tega dne po prizadevanjih mnogih 

zavednih Slovencev postala samostojna država. Odcepila se je od Jugoslavije in 

tako stopila na lastno pot, pot samostojnosti in neodvisnosti. Naša zemeljska 
domovina od tega dne kar naenkrat ni bila več pod oblastjo Beograda. Tistega 
dne sem bil star natanko 5 let in 7 dni. Ne spomnim se kaj dosti vsega dogajanja, 

spomnim pa se, da čisto gladko vendarle ni vse šlo. Ker Jugoslavija ni podpirala 
odcepitve Slovenije, je čez dva dni, 27. junija, jugoslovanska vojska napadla 
Slovenijo. Tako se je začela vojna za Slovenijo, ki je trajala 10 dni. Radi rečemo, 
da smo imeli v primerjavi z drugimi narodi srečo, da je vojna trajala tako kratek 
čas. A vendarle, bila je vojna in trajala je 10 dni preveč. Radi rečemo, da smo 
imeli srečo, da ni bilo veliko žrtev. A vendarle, 24 ljudi je izgubilo življenje. 24 
ljudi preveč. In brez očeta je ostalo več kot 20 hčera in sinov ...  

Edino, česar se živo spomnim iz tistih časov, je predirljivo tuljenje siren 
in zbiranje celotne družine pred televizijo. Tam smo nestrpno pričakovali 

4. 7. 2021 



najnovejše novice, ki jih je, zanimivo, posredoval isti možakar kot lani v času 
epidemije. In to je to, tukaj se moj spomin konča. Slovenija je torej postala 
samostojna država, sam pa sem živel svoje bolj ali manj brezskrbno otroštvo oz. 
mladost. Podobno so živeli tudi številni moji sovrstniki. Nismo se zavedali teže 
takratnega političnega dogajanja, nismo se zavedali, da bi se zadeve lahko izšle 
mnogo slabše za celoten narod in da so nekateri za našo zemeljsko domovino 
dali celo svoje življenje. Eden izmed 24-ih je tudi občan naše občine in počiva na 
brežiškem pokopališču. To je naš faran Jernej Molan iz Bukoška. Zato je prav, da 

se na tem mestu iskreno zahvalimo vsem, ki so za Slovenijo prelili svojo kri, pa 

tudi vsem drugim, ki so kakorkoli doprinesli k samostojnosti in neodvisnosti naše 
države. Verjamem, da je prav hvaležnost najboljši protistrup za skušnjavo 
samoumevnosti, na katero nihče ni popolnoma imun. 
 Danes torej praznujemo 30. rojstni dan naše drage Slovenije. Vsak jubilej 
je priložnost za pogled nazaj na prehojeno pot in za pogled naprej v prihodnost. 

Pa za to na tem mestu nimamo dovolj časa. Prepustimo to drugim. Zdi pa se mi 
prav, da ne podležemo skušnjavi črno-belega slikanja dejanskega stanja v 

stilu »vse je super/vse je zanič«. To preprosto ni res, nobena skrajnost ni dobra. 
Slovenija je – kot piše v naši ustavi, ki temelji na moderni nemški ustavi – 

pravna država. Je pa res, da so nekateri državljani – prosto po Orwellovi Živalski 
farmi – malce bolj enakopravni od drugih. Slovenija je tudi socialna država, celo 
tako zelo, da se marsikomu ne splača delati, ker je razlika med socialnimi 
transferji in minimalno plačo enostavno prenizka. Slovenija naj bi tudi postala 
druga Švica, no ja, ne vem, vsekakor pa morajo mnogi presneto 'švicati', da 
zvozijo skozi mesec. A eno je gotovo, brez pretiravanja si upam trditi, da 

Slovenija spada med najlepše in najbolj raznolike dežele na svetu, s svojim 
morjem, gorami, jamami, zelenimi površinami, Blejskim otokom in drugimi 
naravnimi znamenitostmi. Bog je Slovenijo res bogato obdaril! Če ne verjamete 
meni, vprašajte kakšnega tujca, ki živi v naši deželi.  Sam poznam dva Angleža, 
ki sta se na jesen življenja preselila v naše konce, in ne moreta prehvaliti 
naravnih lepot naše domovine. 
 In tako pridemo do ključnega vprašanja, ki si ga moramo danes zastaviti 
vsi tukaj prisotni. Kakšna je vloga nas kristjanov pri snovanju naše skupne 
prihodnosti? Seveda, lahko se predamo malodušju, negodovanju in apatiji, 
lahko pričnemo jamrati in se podzavestno postavimo v vlogo žrtve, lahko pa se 
držimo tistega znamenitega Kennedyjevega reka: »Ne sprašuj se, kaj lahko 
država stori zate. Sprašuj se, kaj lahko ti storiš za državo.« Kajti kristjani imamo 

ne le pravico, ampak tudi dolžnost biti dejavni akterji v naši družbi. Dobri 

državljani pa bomo le toliko, kolikor bomo dobri kristjani. In dobri kristjani 
bomo le toliko, kolikor se bomo trudili živeti po evangeliju. Evangelija pa ne 
moremo živeti le v varnem zavetju cerkvenih zidov, ampak moramo biti na 
vsakem koraku, v vsakem trenutku sposobni pokazati, kdo smo in čigavi smo.  



 Za zgled so nam lahko kristjani prvih stoletij. V pismu neznanega avtorja 

nekemu Diognetu s konca 2. stoletja je o kristjanih zapisano: »Kristjanov ne loči 
od drugih ljudi ne dežela, ne jezik, ne običaji. Ne prebivajo v svojih mestih, ne 
govorijo drugačnega narečja in ne živijo posebnega življenja. … Vedejo se po 
običajih domačinov v obleki, hrani in drugem življenju. … Na zemlji bivajo, a v 

nebesih imajo svojo domovino. … Da na kratko povem: kar je v telesu duša, to 
so v svetu kristjani. Duša je razsejana po vseh udih telesa. Kristjani pa po 
mestih sveta. Duša prebiva v telesu, a ni od telesa; tudi kristjani prebivajo v 
svetu, a niso od sveta.« Tako kot prvi kristjani se moramo tudi mi zavedati, da 

sicer prebivamo v svetu, a nismo od tega sveta. Da je Slovenija sicer naša 
zemeljska domovina, ki jo ljubimo, da pa mi hrepenimo po nebesih, po nebeški 
domovini. »V nebesih sem doma,« pravi Slomšek. Od tega, koliko bomo sol 
zemlje in luč sveta v naši zemeljski domovini, je odvisno tudi naše bivanje v 
nebeški domovini. 
 Bog živi Slovenijo! Bog živi ves slovenski svet! Amen.  

Rok Žlender, CM, kaplan v Dobovi 
 

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. Praznik apostolov Slovanov je priložnost za ovrednotenje in zavedanje 
njunega pomena na področju evropske kulturne, zgodovinske in jezikovne 

dediščine, ki je povezana tudi z našo deželo. 
 

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

Oratorij Brežice: 18. 7.-25. 7. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40. Oratorij 

Artiče: 28. 7.-1. 8. 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 še od 16. 8. do 17. 9. 2021., ponedeljek in sreda med 9.00 in 

11.00 v učilnici Slomškovega doma. 
 

SŠK je 16. junija 2021 sprejela odločitev o načinu izvedbe letošnje Stične 
mladih, ki bo 18. septembra 2021 na eni lokaciji, in sicer kot običajno v 
cistercijanskem samostanu Stična na Dolenjskem.  



                                          
9. obletnica 

 

 

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

 

 

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 

PONEDELJEK 
Ciril in Metod,  

slovanska apostola, 

sozavetnika Evrope   

5. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

prošnja Devici Mariji za umsko in telesno zdravje 
ter ljubezen v družini 
 

za † Jožeta Trefalta (nam. cv.) 

TOREK 
Marija Goretti,  

devica, mučenka 

6. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

v zahvalo za duhovništvo 

SREDA 
Anton Zaccaria, duhovnik, 

redovni ustanovitelj 

7. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † g. župnika Avguština Klobčarja 

ČETRTEK 
Kilijan,  

škof, mučenec 

8. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Viljema Pavloviča (nam. cv.) 
 

za † dr. Zvonimirja Škofljanca (nam. cv.) 

PETEK 
Avguštin Zhao Rong in 
drugi kitajski mučenci  

 

9. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Cirila Ruperta 

 

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

SOBOTA 
Amalija (Alma),  

redovnica 

10. 7. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Anico Zorko (nam. cv.) 

za † starše Marka (obl.) in Antonijo Tusun, stare 
starše Tusun in Žerjav ter vse † strice in teto 

NEDELJA 

15. med letom 

 

Benedikt, opat,  

zavetnik Evrope 

 

 

11. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Jožefo, 2 Franca in vse † Lašičeve 

za † Avgusta Gramca (obl.) 

 

za † Anico Kržan (nam. cv.) 
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