
  

              1. berilo: 4 Mz 11,25-29; Psalm: Ps 19; 2. berilo: Jak 5,1-6; Evangelij: Mr 9,38-43.45.47-48           

 

SLOMŠKOVA NEDELJA, EKUMENSKI DAN 
 

Slomškovo nedeljo praznujemo danes, 26. septembra 2021. Osrednja slovesnost 

bo pri Sv. Jožefu v Celju. ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša, ki 
jo bo ob somaševanju navzočih duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. dr. Anton Stres.  

V Sloveniji 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. 

 

26. NEDELJA MED LETOM 
 

Potopiti se v vodo, da bi se na novo rodili 
 

Nekdo, ki ni pripadal skupnosti, je uporabil Jezusovo ime, da bi pregnal demone. 

Učenec Janez je to videl in mu je prepovedal. V imenu skupnosti je poskušal 
preprečiti nekomu, ki ji ni pripadal, da bi delal dobro! Zase je menil, da si mora, 
če hoče biti dober Jezusov učenec, prizadevati, da bi nihče, ki ni njegov učenec, 

ne deloval v njegovem imenu. Zato ni dovolil drugim, da bi pri 

prizadevanju za dobro uporabljali Jezusovo ime.  

To je bila zaprta, ozka in stara miselnost izvoljenega Judovskega 

ljudstva, ločenega od drugih ljudstev! Jezus se s tem ni strinjal. 
Poudaril je: »Kdor ni proti nam, je za nas!« (Mr 9,40). Zanj ni 

pomembno, ali je neka oseba član skupnosti ali ne, ampak ali ta 
oseba dela ali ne dela dobro, ki bi ga morala njegova skupnost. 

Jezus je bil torej ekumensko usmerjen. 

Vabi nas, da izstopimo iz Janezove ozke miselnosti, v kateri želimo mi določati, 
kaj lahko Jezus naredi po drugih ljudeh. Zelo nevarno je, da mi odrejamo, kaj lahko 

on stori ali pa ne. Kliče nas, da bi postajali bolj odprti, ekumenski in dialoški, 
sposobni prepoznati dobro v drugih, četudi pripadajo drugi religiji ali pa nobeni.  

26. 9. 2021 



Pohujšanje je nekaj, zaradi česar se človek oddalji od prave poti. Pohujšati male 
pomeni povzročiti, da se odvrnejo od poti in izgubijo vero v Boga. Kdor to stori, 

je obsojen na smrt. Zakaj takšna strogost? Ker se Jezus istoveti z malimi (Mt 
25,40.45). Kdor jih prizadene, prizadene njega!  

Jezus velikokrat vztraja pri sprejemanju malih (Mr 9,37; Mt 18,10; Mt 25,40). To 

pa zato, ker mnogi niso bili sprejeti, posebno ne ženske in otroci (Mt 14,21; 15,38), 
bili so prezirani (Mt 18,10) in zavezani molku (Mt 21,15-16). Celo apostoli so jim 

prepovedali, da bi se približali Jezusu (Mt 19,13; Mr 10,13-14). V imenu Božje 
postave, ki so si jo verske oblasti po svoje razlagale, je bilo izključenih veliko ljudi. 
Uporabili so jo za upravičevanje izključevanja.  
Danes marsikje po svetu mali, revni zapuščajo katolištvo in odhajajo v druge 
Cerkve ali sekte ali pa postanejo ateisti. Zakaj ne morejo več verjeti v Katoliško 

cerkev? Kaj morda manjka pri nas? Kaj lahko naredimo, da se bodo čutili sprejete 
in videne tako, kot jih gleda Oče po Jezusu?  
V današnjem svetu, v katerem prevladuje neoliberalni sistem, mnogi prezirajo 
male. Povsod naraščajo revščina, lakota, begunci in zapuščeni. Pogosto tudi 
kristjani nismo zvesti življenju po evangeliju. Če bi milijoni kristjanov resnično 
živeli po evangeliju, bi bil svet drugačen. Zato nas papež Frančišek vedno znova 
spodbuja, da bi bolj zvesto živeli evangelij ter tako izstopili iz pogosto ozkih 

pogledov na druge. 

                               

OBVESTILA 

 

V nedeljo, 26. septembra 2021, ob 17.30 bo v Cistercijanski opatiji v Stični 
praznovanje za zdravstvene delavce ob godu sv. Kozma in Damijana.  

Vabljeni so zdravniki, stomatologi, medicinske sestre, babice, farmacevti, 

fizioterapevti in drugi, ki delajo z bolniki. Praznovanje se bo odvijalo pod geslom: 

»Biti blizu«. Ob 18.00 bo ogled samostana, ob 19.00 pa sveta maša, ki jo bo 
daroval stiški opat p. Maksimilijan File.  
 

27. septembra goduje sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj Misijonske 

družbe in soustanovitelj Družbe hčera krščanske ljubezni. Gospod Vincencij 

vključuje ljudi v mrežo krščanske ljubezni. V čem je bila njegova skrivnost? Hoditi 
za Jezusom Kristusom, ki oznanja evangelij ubogim ter se poistovetiti z njim v 

odnosu do Očeta in ubogih: »Jezus Kristus je pravilo Misijonske družbe.« Gospod 
Vincencij je umrl v Parizu 27. septembra 1660. Med blažene je bil prištet 13. 
avgusta 1720, med svetnike pa 16. junija 1737. Papež Leon XIII. ga je 2. maja 
1885 razglasil za zaščitnika vseh krščanskih dobrodelnih ustanov. V Franciji je sv. 
Vincencij Pavelski zavetnik javne dobrodelnosti. 

 

Sveti nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael – njihov god obhajamo 29. 

septembra 2021. V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s 



posebnimi nalogami, zato jim pravimo nadangeli. Mihael pomeni 'kdo kakor 

Bog?'. Gabriel pomeni po hebrejskem deblu 'božji mož' ali 'božji 
junak'. Nadangel Rafael, čigar ime pomeni 'božje zdravilo' ali 'Bog je ozdravil', se 

omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi. 

 

30. septembra goduje sveti Hieronim. Koprska škofija je izbrala prevajalca in 
razlagalca Svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev 
za svojega glavnega zavetnika. 

 

V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas 

vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev 

Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec 

lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan 

pred sveto mašo. 
 

Letošnji Pohod za življenje bo v soboto, 2. oktobra 2021, v Ljubljani. Udeleženci 
se bodo zbrali ob 9.30 pred cerkvijo sv. Jakoba (Gornji trg 18), nato pa se bodo 

sprehodili do Prešernovega trga, kjer bo osrednji program. Pohod se bo 

zaključil ob 12.00. Življenje nam je vsem dano kot  Božji dar. Dobili smo ga 
zastonj, brez lastnega truda. Koliko lepega lahko naredimo drug za drugega, ker 

imamo življenje in ga imamo radi!  
 

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

Urnik in vpisnica sta objavljena na župnijski spletni strani. Letni veroučni 
prispevek je 10 EUR za otroka, ki ga veroučenci poravnajo pri svojemu katehetu. 

 

V soboto, 2. oktobra 2021, se bomo pri večerni sveti maši ob 18.00 spomnili 1. 

obletnice odhoda v večnost našega dolgoletnega člana ŽPS in dobrega zdravnika 
– kirurga dr. Zvonimirja Škofljanca. Vsa leta svojega življenja je bil ob nedeljah 

in praznikih redno pri sveti maši in v letu 2001 pomagal tudi pri verouku. Razširjen 
mašni namen pa bo vključeval še spodaj naštete in mnoge druge pokojne 
zdravstvene delavce, ki so delovali v Brežicah: zdravniki: primarij dr. Vladimir 

Berglez, primarij dr. Franjo Pavlič, primarij dr. Marija Jež, dr. Franc Kocjan,   dr. 

Vladimir Kušević, dr. Svetozar Rainer, dr. Slavko Sušin, dr. Gvido Gumzej in 

primarij dr. Hilda Veličkov roj. Šavrič, ki sta svojo strokovno plodno kariero 
začela v Splošni bolnišnici Brežice; usmiljenka sestra Rozalija (Betka Jesenek), 

babica Marija Ogorevc; med. sestre: Cirila Grgičević, Marjeta Levojević, Marija 

Kostevc; kuharici: Angelca Ivanjšek, Frančiška Pavlija; v upravi 

bolnišnice zaposleni: Ivan Lapuh st., Ivanka Mlakar, Iva Recer (umrla letošnje 
poletje).      

 

https://katoliska-cerkev.si/papez-benedikt-xvi-sveti-hieronim-rojen-v-ljubljani


                                     
9. obletnica 

 

 

VEČERNE SVETE MAŠE BODO OD 1. OKTOBRA 2021 OB 18.00. 
 

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 

PONEDELJEK 
Vincencij Pavelski, 

duhovnik,  

ustanovitelj lazaristov 

27. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Marijo Škofljanec (obl.) 
 

za † Martina Šoška (nam. cv.) 

TOREK 
Venčeslav (Vaclav), 

mučenec 

28. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Anico Zorko (nam. cv.) 

 

za † družino Bitenc, Zvonka Hribška in Roziko 
Umek 

SREDA 
Mihael, Gabriel, Rafael, 

nadangeli 

  29. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † očeta, mamo, brata Franca (obl.), brata Ivana, 
sestro Anico in vse sorodnike Dimič-Cerjak 

za † Miha in Marijo Kreačič, Ivana in Terezijo 
Šetinc 

ČETRTEK 
Hieronim, duhovnik, 

cerkveni učitelj  

30. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Cverlinove 

 

za † Zinko Zupančič, starše in brata Bertole 

PETEK 
Terezija Deteta Jezusa, 

devica, cerkv. učit. 
1. petek 

1. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 18.00 

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu ob 1. 
obletnici posvetitve 

sledi pobožnost 1. petka 

za † Zinko Zupančič (2. obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Angeli varuhi 

1. sobota 

2. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

na čast Angelom varuhom 

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † dr. Zvonimirja Škofljanca, njegove starše in 
starše Hribar ter pokojne sorodnike 

NEDELJA 

27. med letom,  

rožnovenska nedelja; 
Frančišek Borgia, 

redovnik 

 

 

3. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Mustar Alojza in Cirilo (obl.) 

za † Đura Papac (4. obl.) 
za † moža Franca Smerdela, starše in Franca ter 
Ivanko Žnidaršič, brata Franca, sestro Mildo Mrak, 

sorodnike in duše v vicah 

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/

