
  

1. berilo: 1 Kr 19,4-8; Psalm: Ps 34; 2. berilo: Ef 4,30-5,2; Evangelij: Jn 6,41-51 

 

LOVRENČEVA NEDELJA 

 
Danes, v nedeljo, 8. avgusta 2021, obhajamo župnijsko 
žegnanje v čast sv. Lovrencu. Svete maše bodo ob 8.00, 
10.00 in 19.00. Ob 10. uri bo slovesna sveta maša, ki jo bo 
vodil dekan Videmske dekanije g. Roman Travar, lazarist, 

župnik v Artičah in na Sromljah. 
 

Vsem faranom čestitamo župnijski praznik v želji, da bi se v 
svojem življenju zgledovali po svetem Lovrencu in se mu še 
naprej v molitvi priporočali za živo in močno vero! 

  

19. NEDELJA MED LETOM 

 

Oče nam daje kruh za večnost 
 

Množica, ki izpoveduje svoje vedenje o Jezusovem »očetu in 
materi«, razkriva hkrati, kako sploh ne pozna Očeta, ki je 
poslal Jezusa (vrstica 44). Ne moremo poznati resnice o 

Jezusu, če poznamo samo njegove človeške starše. Resnico o 
sebi razodeva on sam. Samozavestno prepričanje, da "vedo", 
jim prepreči, da bi lahko videli in sprejeli resnico. Tudi mi 
lahko včasih pademo v skušnjavo, da »vemo« resnico o sebi, 
drugih, svetu, Bogu. In to prepričanje nam pogosto 

onemogoči, da bi lahko prišli do resnične resnice.  
To besedilo nam želi razkriti tudi skrivnost vere. Vera ni le človeška odločitev, 
ampak je dar Očeta. On sam nas mora potegniti v vero. Ni druge poti.  
Kaj to pomeni za tiste, ki so godrnjali nad Jezusom? Kaj to pomeni za tiste okoli 

nas in med nami, ki ne verujejo v Jezusa? Kaj to pomeni za nas, ko prepoznamo 

svoj odpor do vere?  

Ni enostavnih odgovorov na takšna vprašanja. Vendar je v ozadju te izjave 
obljuba in upanje – Oče dejansko priteguje ljudi k Jezusu. To je njegovo nenehno 
delo. Paradoksalna napetost med klicem k veri in izjavo, da samo Oče lahko 

8. 8. 2021 



pritegne v vero, je povabilo , da bi ga slišali in mu verjeli ter mu tako dali 
možnost, da nas pritegne. Jezus nikogar ne izključuje. Vsakemu nudi kruh 
življenja in odpira oči in srce za novo življenje v njem in po njem.  
Zaradi Jezusove trditve "Jaz sem kruh življenja" so Judje godrnjali in se 
pritoževali. Ko se ljudje začnejo pritoževati nad našimi izjavami, pogosto 
odgovorimo tako, da jo naredimo sprejemljivejšo in manj odprto za ugovore. 
Toda Jezus ravna povsem drugače. Svojo trditev še bolj okrepi in naredi še 
drznejšo. Na koncu opredeli kruh, ki ga bo dal, kot svoje meso.  
Kaj pomenijo Jezusove besede »moje meso«? Ali to pomeni, so premišljevali, da 
bomo jedli njegovo človeško meso? Mnogi njegovi učenci so zaradi tega odšli. 
Nikakor niso mogli sprejeti, kar je govoril. Niso mu zmogli zaupati, da ve, kaj 

govori. Niso mogli razumeti zgolj s svojim razumom in preko svoje izkušnje. 
Niso zmogli uvideti, da jim je govoril o tem, da bo dal svoje življenje zanje in za 
ves svet, ko bo umrl na križu. Niso še zmogli razumeti, da jim govori o svoji 
zadnji večerji, ko bo dal sebe v hrano svojim učencem in omogočil, da lahko pri 
vsaki evharistični daritvi uživamo njegovo poveličano telo. Za vse to je potrebna 
vera vanj in milost Svetega Duha Tolažnika in Učitelja.  
Zdi se, da je Jezus želel na ta način povedati, da je za njegove učence bistveno − 
slediti njegovim besedam. To je marsikdaj težko tudi za nas sedaj, ko vemo, kaj 
se je zgodilo. Kako naj bi učenci in poslušalci to razumeli samo po njegovi 
trditvi, ko še niso imeli izkušnje tega, kar se je zgodilo na veliki petek in veliko 
noč?! 

40 LET V BREŽICAH 
 

V letošnjem letu, točneje 31. 7. 2021, so pretekla štiri desetletja, odkar je g. 
Milan Kšela prišel kot župnik v Brežice. Jubilej, ki se v vsej zgodovini naše 
župnije še ni zgodil. Torej gre za nekaj posebnega.  
Gospodova volja je bila, da smo preživljali teh štirideset let povezani v dobrem 

in lepem, pa tudi v najrazličnejših preizkušnjah. Obilo blagoslovljenih trenutkov 
je bilo, pa tudi kakšen težji. S skupnimi napori in molitvami pa smo zmeraj 
uspeli prebresti vsako oviro. A Bog nas je ustvaril tako, da se raje spominjamo 

lepih trenutkov, ki jih v tem obdobju ni bilo malo. 

Gospod župnik Milan, hvala za vse darovane svete maše - težko bi jih prešteli, 
hvala za vse podeljene zakramente in blagoslove, ki smo jih po vaših posvečenih 
rokah prejeli. Hvala za vse besede razumevanja, tolažbe, spodbude ... Hvala za 

vašo toplino, dobrosrčnost, odprtost, razpoložljivost in veselje. Hvala za vso vašo 
skrb za župnijo. Predvsem pa Bogu hvala!  
Naj vam Gospodar življenja nakloni še obilo milosti in blagoslova tudi v 
prihodnje.              Naj s Sveto daritvijo Bogu zdaj hvalo damo, 

za vse kar nam je bilo v tem času dano. 
In sveti Lovrenc kaj takega še ni doživel, 

da bi kateri župnik štirideset let tu preživel. 



OBVESTILA 

 

Največji cerkveni Marijin praznik je MARIJINO VNEBOVZETJE, ki ga 

obhajamo 15. avgusta. Marijino Vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, 
da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje 
predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem 

dnevu deležni vsi ljudje. Marijino Vnebovzetje pomeni poklon 

ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. 
Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja 
dostojanstvo in poklicanost vsake žene. 
Praznovanje Marijinega Vnebovzetja nas želi spomniti tudi na 
to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna 

sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo 
uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik 
pripravlja večno bivanje. Marijino Vnebovzetje v vernikih 

poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri 

Bogu dosegljiv za vsakega vernika. 

 

Rokovo žegnanje v čast sv. Roku bomo pričeli na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta 2021, ob 19. uri. Pri tej maši bo blagoslov zdravilnih 

rož. Obnovili bomo tudi posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji. 
 

Vabimo: 

* na Rokovo, 16. avgusta 2021, bodo svete maše ob 6., 7., 8., 9., 10. (slovesna) 
in 19. uri; 

* na Rokovo nedeljo, 22. avgusta 2021, 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. 

 

Od 15. avgusta zvečer in do sobote, 11. septembra 2021, zjutraj bodo vse svete 

maše v cerkvi sv. Roka. 
 

SESTRIČNA NA POČITNICAH 

Kaj najraje počneš poleti? Odgovor je preprost: pri nekom prespiš. To je letos 
prvič izkusila najina 5-letna sestrična Hana in bilo je čudovito. Zabava se je 
začela z bojem z vodnimi pištolami. Nadaljevala se je naslednji dan s kopanjem v 

bazenu in zaključila z odlično pico za večerjo. Bilo je nepozabno in na koncu 
smo bili vsi zadovoljni. 

Toni in Mateja Slakonja 

 



                                          
9. obletnica 

 

 

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

 

NEDELJA 

LOVRENČEVA 

19. med letom 

 
Dominik, duhovnik, 

ustanovitelj dominikancev

 

 

8. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † starše Nežo in Franca Preskar (obl.), sestre 
Rezko, Nežko, Anico, sorodnike in duše v vicah  
za † Stanka Švajgerja (obl.), sorodnike Švajger-
Gerjevič 

 

za † starše Jožico in Dušana Jovanovič, starše 

Antona in Slavo Štritof 
PONEDELJEK 
Terezija B. od Križa  

(Edith Stein), mučenka, 
sozav. Evrope   

9. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za † Franca Vogrinca (obl.), vse † Vogrinčeve in 
Rožmanove 

 

za zdravje 

TOREK 
Lovrenc,  

diakon, mučenec, 

farni zavetnik 

10. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Viljema Pavloviča (nam. cv.) 
 

za † Slavka Ogorevca (nam. cv.) 

SREDA 
Klara (Jasna), devica, 

redovna ustanoviteljica 

  11. 8. 

2021 

Ob 11.00 

 

Ob 19.00 

Marija Reka za † Antona in Pavlino (10. obl.) 

Zakonjšek 

za † Ivana Pečnika (2. obl.) 

ČETRTEK 
Ivana Šantalska,  
vdova, redovnica  

12. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Ivana Halambeka (nam. cv.) 

         

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

PETEK 
Poncijan, papež in Hipolit, 

duhovnik, mučenca 

13. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duše v vicah 

 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Maksimilijan Kolbe, 

duhovnik, mučenec 

 

14. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

na čast Sv. Duhu za moč vere v Katoliški Cerkvi 
 

za † Janka Kosa, Nežko Petan, družine Petan, 

Mrkša, Kržan 

NEDELJA 

 

MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

 

veliki šmaren 

 

 

15. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † očeta in brata Jožeta Kostevca, † Marjana in 

Marijo Kostevc ter vse † sorodnike 

za † Martina Podkrajška in Antona Zobariča 

 

sv. Rok za † starše, Ivana in Polonco Gabrič in 
vse † Mirtove 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 
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 

http://www.zupnija-brezice.si/

