
 

1. berilo: Am 7,12-15; Psalm: Ps 85; 2. berilo: Ef 1,3-14; Evangelij: Mr 6,7-13 

 

15. NEDELJA MED LETOM 

 

Pošilja me Gospod 

 
Poslanstvo učencev ne izvira iz osebnega navdušenja ali želje 
po biti pomemben. Začne se, ko Jezus misli, da so pripravljeni 
spregovoriti na podlagi tega, kar so slišali, videli in dojeli, in 
ko jih on pošlje. Njihovo poslanstvo omeji na svojo prakso 
potujočega oznanjevanja ljudem, osvobajanja in zdravljenja, 
biti z ljudmi ... Gotovo še niso bili zreli, toda pod njegovim 
vodstvom se bodo sami učili in izpopolnjevali: prišli bodo do 
pravih besed in ustreznih kretenj. Izkusili bodo navdušenje, ki 
izhaja iz uspeha, in morali bodo preseči osredotočenost na 

čudeže, da bodo lahko oznanjali njegovo smrt in vstajenje.  
 

Jezus je dal svojim učencem tudi oblast nad hudimi duhovi. Podelil jim je enako 

moč, kot jo je imel sam. Zdi se, da je bila za evangelista Marka to glavno 
poslanstvo, saj zelo pogosto govori o Jezusu, ki prežene zle duhove in ljudi 
osvobaja. Razumeti moramo, da so takrat »nečisti duhovi« pomenili marsikaj: 

psihične bolezni, oblike epilepsije, zasužnjujoča moč postave, vse oblike 
duševnih motenj, telesne okvare in tudi uničujoče duhovne sile zla. Jezus želi, da 
bi tako kot on v veri v Boga pomagali ljudem, da pridejo do svojega dostojanstva 

in svobode, ki jo želi dati svojim otrokom. »Nečistih duhov« tudi ne smemo 
identificirati s spolnimi ali nečistostmi po postavi. Čistost, ki jo želi Bog za 
vsakega človeka, je pravzaprav ljubezen, solidarnost, pravičnost, usmiljenje, 
sodelovanje, spoštovanje drugačnosti, gostoljubnost. Zato naj kličejo vse ljudi k 
spreobrnjenju, proč od vseh predsodkov ter perverznih in »nečistih« oblik 
življenja. Naj zaživijo kot Božji otroci, ki z vsem svojim življenjem in 
delovanjem odsevajo ljubečega Boga.  
 

Poslanstvo učencev naj bo potujoče. Poslani so, da nenehno spodbujajo, da so 
odprti za nova srečanja, da niso odvisni od rezultatov, temveč da so notranje in 
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zunanje svobodni od vsega. Zaradi tega jim naroča, kaj naj vzamejo s seboj, da 
ne bodo iskali varnosti v oblačilih in hrani ali v kakršnem drugem imetju. 
 

Jezusova priporočila združujejo dva nasprotna vidika. Po eni strani naj bi bili 
popolnoma na voljo za srečanje z vsemi ljudmi, ne da bi razmišljali o dobičku ali 
preživetju. Iskali naj bi bolne ljudi − torej tiste, ki so bolni iz osebnih ali 
družbenih razlogov, zaradi zatiranja po postavi ali človeškem zlu − in jih 
osvobodili, tolažili, zacelili rane in notranje bolečine. Po drugi strani pa se naj 
izogibajo sprejemanju kakršne koli oblike hinavščine in neodgovornih 

dobrotnikov. Poleg dobrodelnosti in skrbi za trpeče naj imajo tudi pogum, da 
razkrijejo hinavščino in sprejmejo osebni neuspeh. Če jih ljudje ne sprejmejo, naj 
odidejo brez obžalovanja ali zamere. Vsak človek je svoboden, zato ni potrebno 
izgubljati časa s prepričevanjem. Njihova naloga je, da čim bolj pristno in 
celostno pričujejo o Božjem kraljestvu. Če kdo ne sprejme vesele vesti, je to 
njegova odgovornost.  

 

Evangelist Marko je to zapisal, da bi se ohranjal spomin na prvo veselo in 

globoko izkušnjo poslanstva apostolov. Hkrati pa je želel pomagati takratni 
skupnosti in tudi vsem bodočim Jezusovim učencem, da bi ozaveščali temeljne 
stvari in naj jih imajo v svojem poslanstvu vedno pred očmi, in sicer biti 
Jezusova priča ter oznanjevalec Božjega kraljestva. 

 
Hvala ti, Kristus, da deluješ onkraj mojih pričakovanj,  

tam, kjer se meni ne zdi možno.  
Tam ti ustvarjaš čudeže, dela ljubezni. Tam se rodi lepo, pristno, okusno, sveže, 

barvito, nežno, pogumno, ustvarjalno, večno. 
 

OBVESTILA 

 

V petek, 9. 7. 2021, smo začeli z devetdnevnico, ki je namenjena duhovni 

podpori animatorjem in vsem udeležencem letošnjega oratorija. Če se ne 
morete udeležiti dnevne mašne daritve, pa svoje molitve doma usmerite v ta 
namen. Vsi smo potrebni molitvene podpore, še posebej naši mladi in otroci. Kot 
je blaženi Carlo Acutis rekel: »Brez Njega ne morem storiti ničesar.«  
Molitev dela čudeže.                                                                                      ŽPS 

 

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.  

 

12. julija v Katoliški cerkvi godujeta sv. Mohor in Fortunat. Najbrž večina 
pozna Mohorjevo družbo, najstarejšo slovensko knjižno založbo, ustanovljeno 
leta 1852 na pobudo blaženega škofa Antona Martina Slomška. In zakaj je novi 

knjižni družbi izbral za varuha prav sv. Mohorja in Fortunata? Sam piše: »Kar sta 
Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je nam Slovencem sveti Mohor. Bil je od 

samega svetega Petra v našem starodavnem Ogleju za škofa posvečen in iz 
Ogleja se je prisvetila Slovencem zveličavna luč svete krščanske vere ... Le v 
krščanstvu cveti in zori prava osrečilna omika; zatorej je prav in spodobno, da se 
društvo, ki nosi in širi med Slovenci pravo omiko, po tem apostoli prave omike 
tudi imenuje Društvo sv. Mohorja ...« V Sloveniji sta dve cerkvi sv. Mohorja in 

16 cerkva Mohorja in Fortunata. Po njih se imenuje več naselij Sv. Mohor, 
Šmohor ali Mohor. 
 

16. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god karmelske Matere Božje. Praznik 

naj kristjane spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini 
priprošnji. Spominja naj tudi na resnico, da Marija ne zapusti nikogar, ki jo 
zvesto časti, se zateka v njeno varstvo in jo posnema v dejavnem življenju. 
Karmelski Materi božji so v Sloveniji posvečene tri župnijske in štiri 
podružnične cerkve. 
 

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference 
msgr. Stanislav Zore je v ponedeljek, 5. julija 2021, na praznik svetih bratov 

Cirila in Metoda, podelil najvišje odličje Cerkve v Sloveniji arhitektu Matiji 

Suhadolcu. Podelitev je potekala v frančiškanskem samostanu v Kamniku. 
»Arhitekt Matija Suhadolc prejme odličje sv. Cirila in Metoda za svoj sakralni 

opus in dolgoletni prispevek k ohranjanju slovenske sakralne kulturne dediščine. 
S prenovami, rekonstrukcijami in načrtovanjem cerkvenih stavb, muzejev, 
knjižnic ali bogoslužnih prostorov je omogočil številnim slovenskim vernikom, da 
so praznovali svojo vero v estetsko urejenih prostorih ter ohranili pomemben del 

svoje kulturne dediščine tudi za prihodnost.« 

 

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 

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.) 

PONEDELJEK 
Mohor, škof in Fortunat, 

diakon, mučenca   

12. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost v veri 

 

v dober namen  

TOREK 
Henrik (Hinko) II.,  

cesar 

13. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Anico Zorko (nam. cv.) 

 

na čast Svetemu Duhu za zdravo pamet 
SREDA 

Kamil de Lellis, duhovnik, 

redovni ustanovitelj 

14. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † duhovnike, ki so delovali v brežiški župniji 
 

za mir v družini, duševno in telesno zdravje 

ČETRTEK 
Bonaventura,  

škof, cerkveni učitelj 

15. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Viljema Pavloviča (nam. cv.) 
 

za † Franca Pečarja 

PETEK 
Karmelska Mati Božja 

(Karmen)  

 

16. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

na čast Roži skrivnostni po njenih namenih in 

duše v vicah 

na čast Karmelski Materi božji 

SOBOTA 
Aleš,  

spokornik 

17. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Jožeta Trefalta (nam. cv.) 

 

za † Ružo Marguš in družino Marguš 

NEDELJA 

16. med letom 

 
Elij iz Koštabone,  
diakon, mučenec 

 

 

18. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Štefka Kolića (obl.) 

za † Franca Pečarja (ob roj. dnevu) 
 

za † Hermino-Minco Kovačič (nam. cv.) 

 

 

Hvala ti Gospod, ker me tolažiš s svojo bližino. 
Tudi, ko sem osamljen, si moje upanje in moje zaupanje. 

Vse od mladosti si ti moja skala in moja trdnjava. 
(papež Frančišek) 
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