
  

              1. berilo: Mdr 2,12.17-20; Psalm: Ps 54; 2. berilo: Jak 3,16-4,3; Evangelij: Mr 9,30-37                   

 

25. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV 

 

Kristus poimenuje, da ostajamo povezani 

 
Jezus je hodil po Galileji, vendar ni želel, da bi ljudje to vedeli, saj je hotel imeti 

čas za oblikovanje svojih učencev. Pri tem je uporabljal Sveto 
pismo, predvsem prerokbe. Govoril jim je o "Sinu 

človekovem", ki bo moral trpeti. Učenci so ga poslušali, 
vendar niso razumeli. Niso pa zahtevali razlage. Morda so se 

bali pokazati svoje neznanje ali pa jih je bilo strah soočiti se 
z napovedanim trpljenjem!  

Ko so se vrnili domov, jih je Jezus vprašal: O čem ste se 
prepirali na poti? Niso odgovorili. To je bil molk tistih, ki so 

se počutili krive, ker so se prepirali, kdo od njih je največji. 
"Kvas" tekmovalnosti in prestiža, ki je bil značilen za družbo 
rimskega imperija, se je pretihotapil tudi v to majhno 

skupnost, ki je bila šele v svojih začetkih! Tu vidimo nasprotje! Medtem ko je 

Jezus razlagal, da je Mesija služabnik, so oni razmišljali, kdo od njih je največji. 
Jezus se spušča, medtem ko se oni poskušajo povzpeti!  
Jezus je povsem jasen. Če hoče kdo biti prvi, mora postati zadnji in služabnik vseh! 
Moč ni v tem, da bi se povzpeli ali vladali, ampak da bi se spustili in služili. To je 
Jezus najbolj poudarjal in potrjeval s svojim življenjem in delovanjem (Mr 10, 45; 
Mt 20, 28; Jn 13, 1-16).  

Vzel je majhnega otroka in ga postavil med učence. Vse je obrnil na glavo. 

Poistovetil se je z otroki. Kdor sprejme malčke v njegovem imenu, sprejme Boga 
samega!  

Ko se je Jezus svojim učencem predstavil kot Sin človekov, je prevzel poslanstvo, 
ki je poslanstvo celotnega Božjega ljudstva, za svoje. To je, kot da bi njim in nam 
govoril: "Hodite za menoj! To poslanstvo ni samo moje, ampak vseh nas, mene in 

vas! Skupaj izpolnimo poslanstvo, ki nam ga je zaupal Bog Oče: zgradimo 
kraljestvo njegovih sanj!«  

 

19. 9. 2021 



Delajmo torej to, kar je Jezus delal in živel vse svoje življenje, predvsem pa zadnja 
tri leta. Papež Leon Veliki je govoril: "Jezus je bil tako človeški, kot je lahko 

človeški samo Bog!" Bolj ko je človek človeški, bolj Božji postaja. Vse, kar dela 
ljudi manj človeške, ni od Boga.  
"Hoditi za" je bil izraz takratnega izobraževalnega sistema. Uporabljal se je za 
označevanje odnosa med učencem in učiteljem. Učenci "so hodili za" učiteljem in 
z njim ves čas živeli. V tem triletnem obdobju "skupnega življenja" so prejeli svojo 
formacijo. Ta pri hoji za Jezusom ni bila le posredovanje nekaterih verskih resnic, 

ampak predvsem posredovanje nove izkušnje Boga in življenja, ki ga je izžareval. 
Sama skupnost, ki je rasla okoli njega, je bila izraz te nove izkušnje. Vodila jih je 
k drugačnemu pogledu na stvari, k drugačni drži do ljudi in stvarstva. V njih je 
ustvarila novo zavest o poslanstvu in spoštovanju samega sebe in drugih. Zaradi 

nje so se postavili na stran izključenih in postali pričevalci vesele vesti. Taka naj 
bi bila tudi naša drža, če hodimo za Učiteljem. 

 

Hvala ti, Kristus, da me spomniš na otroke in vabiš,  
da bi bil kot oni – vedno iskal odnose,  

sprejemal in dajal ljubezen. 
                                 

OBVESTILA 

 

Kakor vsako leto imamo tudi 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. 

 

21. septembra praznujemo god sv. Mateja, apostola in mučenca. Ta dan se pri 

maši bere odlomek iz evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega 
apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Apostola 
Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija (po 
videnju preroka Ezekijela), s knjigo, z mečem ali s sulico (orodjem mučeništva), 
pa tudi z mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninarji. Kot svojega 
zavetnika ga častijo finančni in davčni uradniki, cariniki, menjalci in knjigovodje. 
Na Slovenskem je apostol Matej dokaj češčen svetnik, vendar pa nima nobene 
župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu sv. Mateja se 
pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. 

Pregovor pravi: »Če je sv. Matevž vedren, prijetna bo jesen.« 

 

V Cerkvi na Slovenskem obhajamo god bl. Antona Martina Slomška 24. 

septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje 
godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo 
Slomškov god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, njegovo 
delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz. 



razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti (1862) 

dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oz. razglasitev 

za svetnika. 

 

Veroučno leto 2021/22 smo pričeli s katehetsko nedeljo, 12. septembra 2021. 

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 

 

SPOMIN NA POKOJNE DUHOVNIKE, KI SO DELOVALI V BREŽIŠKI 
ŽUPNIJI. Kakor vidite, imamo večkrat mašo po tem namenu. Nekatere farane 
zanima, za koga konkretno gre. To so: Franc Dermol, kaplan v Brežicah 1975-81, 

Stanko Celec, kaplan v Brežicah 1970 (3 mesece), Jože Podjavoršek, kaplan v 
Brežicah 1961-69, Friderik Gumilar, kaplan v Brežicah 1971-74, Marjan Potočnik, 
duhovni pomočnik v Brežicah 1974-75, Martin Poredoš, kaplan v Brežicah 1959-

61, Viktor Merc, kaplan v Brežicah 1945-46, Jože Vesenjak, kaplan v Brežicah 
1946-51, Alojzij Drobež, kaplan v Brežicah 1951-54, Alojzij Kozar, kaplan v 

Brežicah 1939-40; dr. Karel Jeler, župnik v Brežicah 1957-81, Franc Klasinc, 

župnik v Brežicah 1934-57 - v času 2. svetovne vojne je bil z brežiškimi farani, z 

izseljenci v Nemčiji; Martin Jurhar, župnik v Brežicah 1923-1934, Josip Mešiček, 

župnik v Brežicah 1897-1923 in vrsta župnikov in kaplanov v sedmih stoletjih, 
odkar je bila Župnija Brežice, najprej kot vikariat, potem pa kot samostojna 
župnija v sklopu Videmske pražupnije, potem pa kot redna župnija v sklopu 
Videmske dekanije s svojimi lastnimi dušnimi pastirji, to pa je bilo od 14. stoletja 
dalje. 



                                     
9. obletnica 

 

 

VSE SVETE MAŠE SO V FARNI CERKVI SV. LOVRENCA.  
 

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 

PONEDELJEK 
Andrej Kim Tae-gon, 

duhovnik in drugi korejski 

mučenci   

20. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za † Stanislava Vebleta (obl.) in starše Veble 

TOREK 
Matej (Matevž),  

evangelist, apostol 

21. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
 

za † družino Požgaj 

SREDA 
Mavricij,  

mučenec 

  22. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za † starše Martina in Marijo ter brata Tinčeta 
Cerjak, starše Janeza in Terezijo ter brata Martina 
Tršinar in družine Starčič-Šepec 

za † rodbini Kšela in Magdič 

ČETRTEK 
Pij iz Pietrelcine,  

redovnik, spovednik  

23. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

 

za † Jožeta in Franca Ferenčak (obl.) ter sorodstvo 

PETEK 
bl. Anton Martin  

Slomšek 

24. 9. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Pavlovič Viljema (nam. cv.) 
za † mamo Darinko Lipar (obl.), očeta Mihaela, 
nečakinjo Matejo in vse sorodnike 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Sergij Radoneški,  

menih 

25. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Novak Jožefo (nam. cv.) 
 

za † starše Marka in Antonijo (obl.) Tusun, stare 
starše Tusun in Žerjav ter vse † strice in teto 

NEDELJA 

26. med letom,  

Slomškova nedelja; 

ekumenski dan; 

Kozma in Damijan, 

mučenca 

 

 

26. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ano Kržan iz Cundrovca 

za † Kostanjšek Franca 

 

 

za † Anico Bratanič in Marjana Horžena 

 

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/

