
  

1. berilo: 2 Kr 4,42-44; Psalm: Ps 145; 2. berilo: Ef 4,1-6; Evangelij: Jn 6,1-15 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

 
Danes, 25. julija, obhajamo Krištofovo nedeljo. Pri vseh svetih mašah bo 
blagoslov vozil in voznikov.  

Na ta dan tudi poteka vozniška akcija MIVA za nakup novih vozil za 

naše misijonarje. Blagoslov vozil in voznikov je ponovno možnost za 
darovanje prispevkov k nakupu tako potrebnih  vozil našim 
misijonarjev. V imenu naših misijonarjev se za vašo pripravljenost, 
sodelovanje in darove iskreno zahvaljujemo.  

MIVA Slovenija je z vašimi darovi v preteklem letu pomagala pri nakupu vozil v 

skupni vrednosti 164.780,00 €. 

 

Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. 
Obvaruj nas in vse udeležence v prometu 

pred nevarnostmi in nesrečami. 
Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. 

Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, 

da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. 

Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj … 

SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS 

 

17. NEDELJA MED LETOM 

 

Obilen blagoslov malega daru 

 
Zbrala se je velika množica, da bi slišala Jezusa, kajti bili so 
lačni besede življenja. Njegovi učenci so jih konec dneva 

želeli poslati stran, ker niso imeli sredstev, da bi jih 
nahranili. Potožili so celo, koliko denarja bi potrebovali za 

prehrano tako velike množice − vsaj šest mesečnih plač! 

25. 7. 2021 



Jezus, kruh življenja, je vzel malo, kar so imeli − pet hlebcev in dve ribi, se 
zahvalil svojemu nebeškemu Očetu, razdelil med vse navzoče, da so se lahko 
najedli. 

Izraelsko ljudstvo je čakalo na preroka, ki jim ga je Mojzes obljubil: »Preroka iz 
tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor mene, ti bo obudil Gospod, tvoj Bog; 

njega poslušajte.« (5 Mz 18,15) Znamenja, ki jih je storilJezus, vključno s 
čudežnim nasičenjem pet tisoč mož, so pomenila, da ga je Bog res poslal kot 
maziljenega preroka in kralja. 

To poročilo je edino navzoče v vseh štirih evangelijih. Jezusove učence je 
spomnil na čudež mane v puščavi, ko so potovali iz Egipta v obljubljeno deželo 
pod Mojzesovim vodstvom (2 Mz 16). V mani, s katero je Bog omogočil 
svojemu ljudstvu, da je lahko prišlo do svojega cilja, so videli napoved pravega 
nebeškega kruha, ki ga bo Jezus ponudil svojim učencem.  
Jezus o sebi trdi to, kar lahko reče le Bog sam: Jaz sem pravi nebeški kruh, ki 

lahko potešim vašo najglobljo lakoto. Geste, ki jih vidimo, ko pomnoži kruh in 
ribe ter nahrani množico, nas spominjajo na zadnjo večerjo z njegovimi učenci. 
Te geste lahko vedno vidimo pri vsakem obhajanju evharistije.  

Kar dobimo z Gospodove mize, ni več le kruh in vino, ki smo ga prinesli v dar. 
Evharistična hrana nas združi z Jezusom Kristusom, saj nas naredi deležne 
njegovega poveličanega življenja. Ignacij Antiohijski (35–107po Kr.) pravi, da je 

evharistija »tisti kruh, ki daje zdravilo nesmrtnosti, protistrup za smrt in tudi 

hrano, zaradi katere večno živimo v Jezusu Kristusu« (Ad Ef 20,2). Ta 
nadnaravna hrana je zdravilna tako za telo kot za dušo in je moč za naše 
vsakdanje življenje in delovanje v Kristusu ter naše potovanje v nebesa.   
Po obhajanju in prejemanju evharistije postajamo vedno bolj živo in vidno 
Kristusovo telo sredi tega sveta.  Kakor telesna hrana obnavlja izgubljene moči 
in nam omogoča, da lahko živimo in delujemo, nas tudi evharistija krepi in 

utrjuje v odpuščajoči in darujoči se ljubezni do Očeta in vsakega človeka. Po njej 
nas zdravi in osvobaja vsega, kar nam onemogoča popolno izročitev in 
dovoljenje, da lahko po nas nadaljuje svoja čudovita dela, ki jih je delal, ko je še 
živel na zemlji vsakdanje človeško življenje. Po njej nam omogoča veliko več, 
kot si lahko predstavljamo ali prosimo. Nahranitev pet tisoč mož razkriva 
izjemno velikodušnost Boga in njegovo veliko dobroto do nas. Ko Bog daje, daje 

obilno. Daje več, kot potrebujemo zase, da lahko delimo z drugimi, zlasti s 
tistimi, ki so v pomanjkanju. Vzame tisto malo, kar imamo, če mu le ponudimo, 
in namnoži v dobro nas in drugih. Seveda pa je potrebno zaupanje v to, da on 

skrbi za nas in da nam ne bo ničesar bistvenega manjkalo, če bomo velikodušno 
delili. Bolj ko mu zaupamo in mu damo na razpolago vse, kar imamo, bolj lahko 

poteši naša najgloblja hrepenenja in potrebe ter nas napolni s hvaležnostjo in 
radostjo, ki jo more dati le on. Hkrati pa nas naredi radodarne, kajti osvobodi nas 

strahu zase in nam da okušati radost biti skupaj z njim kruh življenja za ljudi. 

 



Hvala ti, Kristus, da me rešuješ strahu zame in me usmerjaš v skrb za druge, 
sprejemaš moje darovanje in pomnožiš tam, kjer veš, da je potrebno. 

 

OBVESTILA 

 

26. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god sv. Joahima in sv. Ane, staršev 
Device Marije. Sv. Ano velikokrat upodabljajo kot starejšo ženo s pokrivalom na 
glavi, kako sede razlaga Mariji »sveto pismo« oz. jo uči; pogostokrat sta Joahim 
in Ana prikazana skupaj z Marijo, prav tako pogoste pa so upodobitve Ane 

samotretje, ki ima ob sebi deklico Marijo, v naročju pa drži Jezuščka. Joahima 
upodabljajo s košaro z dvema golobčkoma, ki ju je prinesel v svetišče in s palico, 
kot starčka z Marijo v naročju. 
 

Približuje se 2. avgust, ko je v Krškem velik shod ob porciunkulskem prazniku 

v kapucinski cerkvi v Krškem. 
V nedeljo, 1. avgusta 2021, ob 20. uri bo sveta maša, po njej molitvena ura. Že 

pred sveto mašo in med bogoslužjem bo priložnost za spoved. 
V ponedeljek, 2. avgusta 2021, bodo svete maše ob 6.30 (vodi kapucin), ob 8.00 

duhovniki leskovške dekanije, ob 9.15 duhovniki videmske dekanije in ob 10.30 

(vodi kapucin). Ves čas bo priložnost za spoved. 
 

Vabimo: 

* na farno žegnanje v čast sv. Lovrencu, ki bo v nedeljo, 8. avgusta, s svetimi 

mašami ob 8., 10. (slovesna) in 19. uri.  

* na Rokovo žegnanje, ki ga začenjamo s sveto mašo na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta, ob 19. uri, ko bo tudi blagoslov zdravilnih rož; 
* na Rokovo, 16. avgusta, bodo svete maše ob 6., 7., 8., 9., 10. (slovesna) in 19. 
uri; 

* na Rokovo nedeljo, 22. avgusta, bodo svete maše ob 8., 10. (slovesna) in 19. 
uri. 

Pri vseh svetih mašah bo tudi priložnost za sveto spoved v okviru ukrepov 

covid-19. 

 

Približuje se 10. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja 
Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za † 
Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v sredo, 11. avgusta 2021, v njuni rojstni 

župniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska sveta 
maša bo v Marijareški župnijski cerkvi ob 11.00 in potem v Planinskem domu 

pod cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom 11. 8. 

2021 ob 8.00 izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena prevoza in 
pogostitve 15€ po osebi.  
 



                                          
9. obletnica 

 

 

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

 

 

NEDELJA 

17. med letom 

KRIŠTOFOVA 

 
Jakob starejši,  

apostol 

 

 

25. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Kostevc Franca  

za † Kolić Štefka (obl.), † Ferenčakove in 
Kolićeve  

 

za † Žerjav Anico in sorodnike 

PONEDELJEK 
Joahim in Ana,  

starši Device Marije   

26. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za 4 † Ane Turk in † člane družine Turk in Bujak 

 

za † Ano Kržan ob godu 

TOREK 
Gorazd, Kliment in drugi 

učenci Cirila in Metoda 

27. 7. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00  

za vse † Ogorevčeve 

za † 3 Ane Habinc / 

za † Oršanič Teodorja (7. dan), Josipa in Alojzijo 
Ravnihar 

SREDA 
Viktor (Zmago) I.,  

papež 

28. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za zdravje na duši in telesu 

 

za mir v družini, duševno in telesno zdravje 

ČETRTEK 
Marta,  

Lazarjeva sestra 

29. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Cerjakove in Dimičeve ter za zdravje 

 

za † Anđo Pršlja (30. dan) 

PETEK 
Peter Krizolog,  

škof, cerkveni učitelj  

30. 7. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Cerjak Vladimirja st. (obl.) 

za † dr. Zvonimirja Škofljanca 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Ignacij Lojolski, duhovnik, 

ustanovitelj jezuitov 

 

31. 7. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za † Jankota Kos, Ivana Golob, družini Kos-

Golob 

NEDELJA 

18. med letom 

 
Alfonz Marija Ligvorij, 

škof, cerkveni učitelj 

 

 

1. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Štefana, Katarino in Davida Zver  
za vse † iz družine Pečar in Marušič 

 

za † Rodjak Ano 

 

POČITNIŠKE MISLI VEROUČENCEV V počitniških dneh otroci doživijo in 
spoznajo marsikaj novega, nenavadnega ... Če želite dogodivščine podeliti z 
našimi farani, lahko otroci kratke misli zapišejo in mi jih pošljete, objavili jih 
bomo v oznanilih.  

 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                    Župnijska Karitas: 041-754-877 
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