
 

1. berilo: 1 Mz 3,9-15; Psalm: Ps 130; 2. berilo: 2 Kor 4,13-5,1; Evangelij: Mr 3,20-35 

 

 

10. NEDELJA MED LETOM 
 

Smo zunaj ali notri? 

 
Jezus nas je prišel osvobodit največje nevarnosti − 
sile zla, ki nas uničuje od znotraj in nas zasužnjuje 
grehu in Satanu (Jn 8,34). Zlo ni brezosebna sila, ki 

se pač zgodi. Ima ime in poskuša obvladati vsako 
srce in dušo na zemlji (1 Pt 5,8-9). Jezus je izjavil, 

da je prišel strmoglavit moč Satana in njegovega 
kraljestva (Jn 12,31). Nekateri judovski voditelji so se ostro odzvali na Jezusova 

ozdravljenja in izganjanja hudega duha. Nasprotovali so mu z zlonamernim 

obrekovanjem. Niso mogli razumeti, kje je dobil moč in oblast, da posameznike 
osvobodi Satanovega vpliva in oblasti. Predvidevali so, da mora biti povezan z 

njim. Njegovo moč so pripisovali Satanu in ne Bogu. Jezus pa je trdil, da nobeno 
kraljestvo, razdeljeno samo v sebi, ne more dolgo obstajati. 

 

Satan nam želi vzeti vero in zaupanje v Boga ter zvestobo njegovim zapovedim. 
Upornik je in lažnivec. Toda nad nami ima lahko oblast le, če poslušamo njegove 
laži in se podredimo njegovi volji.  
 

Jezus jasno pove, da na tem svetu ne more biti nihče nevtralen. Mi smo bodisi za 
Jezusa bodisi proti njemu, za Božje kraljestvo ali proti njemu. Obstajata dve 
kraljestvi, ki si nasprotujeta - kraljestvo Božje luči ter kraljestvo teme in prevare. 
Če nismo poslušni Božji besedi, se odpremo moči greha in Satanovega vpliva. 
Če želimo živeti v resnični svobodi od moči greha in Satana, potem mora našo 
»hišo« − naš um in srce napolnjevati in voditi Jezus Kristus.  

 

Jezus ve, da bodo njegovi učenci preizkušani, in jim zagotavlja, da jim bo Sveti 
Duh dal pomoč, ki jo bodo potrebovali v času stiske. Opozoril pa jih je, da je 
možno zavrniti Božjo milost zaradi strahopetnosti ali nevernosti in tako se odreči 
veri.  
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Jezus govori o bogokletju proti Svetemu Duhu kot o neodpustljivem grehu. O 

tem je spregovoril, ko so pismouki in farizeji njegove čudeže pripisali hudiču 
namesto Bogu. Greh je neodpustljiv le, če je kesanje nemogoče. Če nekdo 
večkrat zapre oči pred Bogom, zapre ušesa pred njegovim glasom in zavrne 
njegovo besedo, ga sčasoma ne prepozna več. Postane duhovno slep in hudemu 
pravi dobro, dobremu húdo, temo dela za luč, luč pa za temo (Iz 5,20).  
 

Strah pred takšnim stanjem greha in duhovne slepote pomeni, da človek ni 
duhovno mrtev in se zaveda potrebe po Božji milosti, usmiljenju in pomoči. Za 
Božje usmiljenje ni omejitev. Toda kdor noče priznati in obžalovati svojih 
grehov in prositi Boga za odpuščanje, zavrne Božjo radodarno usmiljenje, 

odpuščanje, milost in ozdravljenje. Zaradi lastnega ponosa in volje zavrača Boga, 
zavrača njegovo pomoč ter preobražajočo moč Svetega Duha, da ga lahko 
ozdravi. Bog daje vedno dovolj milosti in pomoči vsem, ki ga v zaupanju in 
ponižnosti sprejmejo.  
 

Bistvo krščanstva je več kot le nauk, predpisi in zapovedi. To je v prvi vrsti 
odnos − odnos ljubezni, usmiljenja in spoštovanja. Bog je kot trojica treh Božjih 
oseb − Očeta, Sina in Svetega Duha − skupnost ljubezni. Zato je Jezus izzval 
svoje učence in celo lastne sorodnike, naj spoznajo, da je Bog resnični vir vseh 
odnosov, ki želi, da bi bili vsi naši odnosi ukoreninjeni v njegovi ljubezni in da 
jih živimo na njegov način.  
 

Neki mučenec je dejal, da so »kristjanovi edini sorodniki svetniki« − torej tisti, ki 

so po krstu postali v Kristusu bratje in sestre. Jezus spremeni vrstni red odnosov 

in pokaže, da resnično sorodstvo ni samo stvar mesa in krvi. Naše posinovljenje 
spremeni vse odnose in zahteva nov red zvestobe Bogu in njegovemu kraljestvu 

pravičnosti in miru. 

 
Gospod, ti usmerjaš moj pogled preko navideznega v cilj – tvoje kraljestvo,  

kjer si mi pripravil mesto. Hvala. Vodiš me, korak za korakom.  
V vsakemu koraku mi daš dovolj milosti in poguma. Hvala. Naj bom s teboj v 

odnosu, Gospod, saj komaj čakaš, da me objameš in me napojiš za naslednji korak. 
 

OBVESTILA 

 

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

k svetim mašam tudi med tednom. 

 

OBVESTILO O SKLEPU VEROUČNEGA LETA 2020/21 Bliža se 
zaključek verouka, ki tudi letos ne bo skupen, ampak za vsak razred posebej 

po dogovoru s katehistinjami oz. katehetom. 



Prihodnjo nedeljo, 13. junija 2021, bomo obhajali Antonovo nedeljo. Letos bo 

ob 8.00 in 10.00 imel sveto mašo in pridigo pater Boris Markež, frančiškan iz 

Maribora. 

 

Sestanek za starše birmancev bo v torek, 8. junija 2021, po večerni sveti maši 
(19.00) v župnijski cerkvi svetega Lovrenca. Prosimo za zanesljivo udeležbo. 
 

Birmansko devetdnevnico v čast Svetemu Duhu bomo 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.  
 

Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 20. junija 2021, ob 10. uri, birmovalec bo 

g. Rok Metličar, dosedanji upravitelj Celjske škofije. 
 

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 

10. med letom 

 

Norbert, škof,  
redovni ustanovitelj 

 

 

 

6. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Marijo in Jožeta Kernulc 

za † Tonija Cizla, Štefana Kresonja / 
za † Terezijo-Zinko Rožman (obl.) 
 

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

PONEDELJEK 
Robert Newminstrski,  

opat   

7. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Kšela in po namenu 

 

za † Franca (obl.) in Amalijo Kelhar 

TOREK 
Medard, škof; 

dan Primoža Trubarja 

8. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za zdravje v družini in vseh sorodnikov 

 

za † Frančiško Paulia (30. dan) 
SREDA 

Primož in Felicijan, 
mučenca 

9. 6. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Viljema Pavloviča (nam. cv.) 
za † Hermino-Minco Kovačič (30. dan) 
zaključek veroučnega leta za 4. in 5. razred 

ČETRTEK 
Bogumil Poljski,  

škof 

10. 6. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Slavka Ogorevca (nam. cv.) 

za † Anico Cerjak (obl.) 

zaključek veroučnega leta za 6. in 7. razred 

PETEK 
Srce Jezusovo 

začetek birmanske 
devetdnevnice 

 

11.6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v zahvalo za zdravje in delo ter v dober namen 

 

za † Anico-Ano Bratanič (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Marijino  

Brezmadežno srce 

12. 6. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Štefanijo Glinšek 

za † dr. Zvonimirja Škofljanca, starše Jožeta in 
Barbaro Škofljanec, Fani in Andreja Hribar ter 

Reziko Kovačič 

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 

 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 
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