
  

1.  berilo: Iz 50,5-9a; Psalm: Ps 116; 2. berilo: Jak 2,14-18;  

                                                  Evangelij: Mr 8,27-35 

 

24. NEDELJA MED LETOM 

 

V tišini premlevamo Božjo besedo 
 

Jezus vpraša apostole, kaj pravijo ljudje, kdo je. Navedejo mu različna mnenja. 
Potem jih vpraša, kdo pa je on zanje. Peter odgovori: "Ti si 
Kristus, Mesija!" To pomeni: Ti si Mesija, ki ga ljudje 

pričakujejo! Jezus se strinja s Petrom, vendar mu prepove, da 
bi o tem govoril drugim, ker so vsi pričakovali Mesijev prihod 

na svoj način, glede na svoj družbeni položaj. Nekateri kot 
kralja, drugi kot duhovnika, zdravnika, bojevnika, sodnika ali 

preroka! Zdi se, da nihče ni pričakoval Mesije kot služabnika, 
kot je napovedal Izaija (Iz 42,1-9).  

 

Da bi svojim učencem razložil, kakšen Mesija je on, jih je 
začel učiti, da bo moral trpeti in biti križan, kot je napovedal 

že Izaija o trpečemu služabniku (Iz 49,4-9; 53,1-12). Peter tega ni mogel sprejeti, 

zato ga je začel poučevati, da ne sme tako razmišljati in govoriti. Ni ga razumel. 

Podoben je bil slepemu iz Betsajde, ki je zamenjal ljudi z drevesi! (Mr 8,24) 

 

Jezusov odgovor je bil zelo trd. Petra je imenoval satan! Satan je hebrejska 

beseda, ki označuje tistega, ki druge odvrača od Božje poti. Jezus ni nikomur 
dovolil, da bi ga odvrnil od njegovega poslanstva. Petra je pokaral in mu 

zapovedal, da mora iti za njim, mu slediti in sprejeti pot ali smer, ki jo kaže. 
Peter je žal želel biti prvi in kazati smer. Želel je Mesija po svoji meri in po svoji 
želji.  
 

Jezus je nato povedal vsem, kdo je lahko njegov učenec: Kdor hoče hoditi za 
menoj, naj vzame svoj križ in hodi za menoj! V tistem času je bil križ smrtna 
obsodba, ki jo je rimsko cesarstvo naložilo tistim, ki niso bili Rimljani, torej 
obrobnežem. Hoditi za njim je torej pomenilo sprejeti, da boš odrinjen na rob 
družbe. To je pomenilo radikalen in popoln prelom z željo biti v središču. Križ ni 
fatalizem. Ni ga zahteval Bog Oče. Križ je posledica odločitve za ljubezen do 
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izključenih. Zaradi revolucionarnega oznanila, da je potrebno vse sprejeti in 

obravnavati kot brate in sestre, je bil Jezus preganjan in obsojen na smrt. Ni 

večjega dokaza ljubezni, kot je dati življenje za brata. Bistvo njegove vesele vesti 
je: Oče enako ljubi vsakega človeka in vsi imajo enako dostojanstvo.  
 

Celovitega razumevanja hoje za Jezusom ne dobimo iz teoretičnega učenja, 
ampak iz praktičnega življenja, ko hodimo z njim po poti njegovega služenja od 
Galileje do Jeruzalema. Tisti, ki vztrajajo pri Petrovi ideji o slavnem Mesiji brez 

križa, ne bodo razumeli in ne bodo uspeli živeti držo pravega učenca. Brez križa 
namreč ni mogoče razumeti, kdo je Jezus in kaj pomeni hoditi za njim. Pot hoje 
za njim je pot predanosti, odpovedi, služenja, razpoložljivosti, sprejemanja stiske 
zaradi zavezanosti ljubezni in zavedanja, da ima zadnjo besedo vstajenje. Križ, 
trpljenje, bolečina, preizkušnje niso naključno na poti, ampak so del te poti. V 
svetu, ki je prežet z egoizmom in navezan na privilegije, je križ moteč in zato na 
različne načine preganjajo tiste, ki dajejo svoje življenje v službo drugim. 
Ljubezen in služenje obstajata le takrat, ko smo pripravljeni iti zaradi tega tudi na 

križ! Za Njim! 

 
Gospod, ti mi podarjaš besedo, da bi mi z njo kazal pot v odrešenje.  

Hvala ti zanjo in hvala za to, da mi daješ čas, da se v meni prebavi in preliva v misli, 

čustva, spoznanja, besede, dejanja, ki lahko vodijo tudi druge v odrešenje. 
                                   

OBVESTILA 

 

Zahvala V četrtek, 2. septembra, smo pripravljali drva iz župnijskega gozda in 

se vsem 17-im možem in fantom zahvaljujem za uspešno akcijo.  
  

Kakor vsako leto imamo letos v župnišču na voljo Vincencijev koledar 2021/22 

na temo »Kotiček v naravi«. Prispevek za koledar znaša 10 evrov. Zbrana 
sredstva pa bodo namenjena delu z mladimi. 

 

V sredo, 8. septembra 2021, na praznik Marijinega rojstva, smo se v 

Slomškovem domu v Brežicah dopoldne ob 10.30 zbrali duhovniki dosedanje 

Videmske dekanije. Po »čajanki« smo v kapeli Sv. Križa imeli meditacijo, 
adoracijo pred Najsvetejšim in skupno molitev brevirja. Sledil je kratek pogovor 

o novi situaciji glede notranje preureditve Škofije Celje, ki jo je s 1. septembrom 

2021 razglasil in objavil novi celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž. Od vseh 14 
duhovnikov, ki nas je aktivnih v zdaj že bivši dekaniji Videm ob Savi, se nas je 

zbralo 10. Pri kosilu so se na povabilo pridružili tudi 4 duhovniki sosednje 
Leskovške dekanije. Do 16. ure smo se zadržali v lepem sobratskem pogovoru. 
Sodelavkam Župnijske Karitas Brežice hvala za odlično postrežbo, gostilni Krulc 
z Mosteca pa za okusno catering kosilo. Duhovniki dosedanje Videmske 



dekanije smo odslej glede povezovanja duhovnikov v pričakovanju novih 
dogodkov, ki jih bo oblikoval novi škof skupaj z duhovniki dekanije Laško. 
 

V petek, 10. septembra 2021, je Krovstvo Kovačič iz Gabrja pri Dobovi ob 

pomoči velikega dvigala Kerin iz Krškega popravilo poškodovano streho na 
farni cerkvi sv. Lovrenca. Škodo je povzročilo hudo neurje z neverjetnimi 
sunki vetra v nedeljo, 15. avgusta 2021, zvečer. Računa za to popravilo še 
nimamo, vsekakor pa smo hvaležni za vsak vaš dar ali donacijo, ki ste jo že ali še 
boste prispevali, da bomo ta račun lahko poravnali.  
 

Veroučno leto 2021/22 pričenjamo s katehetsko nedeljo danes, 12. septembra 

2021. Kar pomeni, da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 

2021. Objavljamo urnik verouka. 

Letni veroučni prispevek je 10 EUR za otroka, ki ga veroučenci poravnajo pri 
svojemu katehetu, kateremu oddajo tudi izpolnjeno vpisnico. Letni prispevek je 

minimalen, če pa kdo od staršev zmore prispevati več, bomo zelo hvaležni, saj s 
tem prispevkom delno pokrivamo račune ogrevanja veroučnih prostorov tako v 

Slomškovem domu kakor tudi na župnijskem dvorišču. Vsi veroučenci dobijo 

liturgični zvezek, ki je pripomoček za spremljanje nedeljskega in prazničnega 

bogoslužja. 
Veroučne delovne zvezke in učbenike lahko naročite v Cvetlično-darilnem butiku, 

Nuška Polovič s. p. ali kupite v katoliških prodajalnah po Sloveniji. 
 

URNIK VEROUKA ŽUPNIJE BREŽICE 2021/2022 

 
1.  razred nedelja ob 11.00 (Slomškov dom), Hana Irt in Urška Ferenčak 

2.  razred nedelja ob 9.00 (učilnica na župnijskem dvorišču), Alana Radanovič 

3.  razred nedelja ob 9.00 (Slomškov dom), Patricija Zorič in Martina Kelhar 

4.  razred četrtek ob 16.00  (Slomškov dom), Florijana Kopinč 

5.  razred sreda ob 15.30 (Slomškov dom), Irena Ivančič 

6.  razred sreda ob 16.30  (Slomškov dom), Irena Ivančič 

7.  razred torek ob 16.00 (Slomškov dom), g. Gorazd Bastašić 

8.  razred torek ob 15.00 ali 17.00 (Slomškov dom), g. Gorazd Bastašić 

9.  razred torek ob 14.00 (Slomškov dom), g. Gorazd Bastašić 

 

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. Geslo letošnje, že 40. Stične 
mladih je Utrdi moje korake (Ps 40). 
 

 

 



                                          
9. obletnica 

 

 

VSE SVETE MAŠE SO V CERKVI SV. ROKA do 18. septembra zjutraj. 
 

NEDELJA 

24. med letom,  

Marijino ime; 

začetek  
veroučnega leta 

 

 

12. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † družine Vučajnk, Vršič in Škrjanec 

za † Ivo Recer 

 

za † starše Preskar, sestre Rezko, Nežiko in Anico 

PONEDELJEK 
Janez Zlatousti, škof, 

cerkveni učitelj   

13. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

v zahvalo Bogu za življenje in milost vere 

TOREK 
Povišanje sv. Križa 

14. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Veble Zinko, Ažbe Zdenko in Zvonka Plohl 
 

za † rodbino Pučnik Metoda, Stanko, Marico in 
Vanka 

SREDA 
Žalostna Mati Božja; 

dan vrnitve Primorske k 

matični domovini – d. p. 

  15. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za † Martina in Viljema Pavlovič 

 

 

za † Dirnbek Franceta (30. dan) 

ČETRTEK 
Kornelij, papež in  

Ciprijan, škof, mučenca  

16. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Kovač Zlatka in Sedmak Franja 

 

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

PETEK 
Robert Bellarmino, škof, 

cerkveni učitelj 

17. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za † Martina Šetinca (30. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Jožef Kupertinski, 

duhovnik, redovnik 

18. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Žerjav Draga (nam. cv.) 
 

za † Jožeta Sumreka 

NEDELJA 

25. med letom,  

nedelja svetniških 
kandidatov; 

Januarij, škof, mučenec

 

 

19. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Slavo Ivančič (obl.) 
za † Alojzijo Rudar (10. obl.) 

 

za † Rozalijo in Jožeta Trefalt, njune starše, brate, 
sestre in ostale sorodnike 

 

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