
  

              1. berilo: 1 Mz 2,18-24; Psalm: Ps 128; 2. berilo: Heb 2,9-11; Evangelij: Mr 10,2-16 

 

ROŽNOVENSKA NEDELJA 
 

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. 
 

27. NEDELJA MED LETOM 
 

Bog hrepeni po nas 
 

Jezus je pristopil k vprašanju ločitve moža in žene tako, da je 
poslušalce popeljal na začetek stvarjenja in k Božjemu 
načrtu za človeški rod. V 1 Mz 2,23-24 vidimo Božji namen 
in ideal, da bi dva, ki se poročita, postala tako neločljivo 
povezana, da bi bila eno »meso«. Ta načrt najdemo v 
nerazdružljivi enosti Adama in Eve. Ustvarjena sta bila drug 

za drugega. Sta vzor in simbol za vse njune potomce. Jezus 

prav tako razloži, da je Mojzes dovolil ločitev, ker so 
izgubili ta ideal.  

 

Jezus je postavil visoke stopnice zakonskega stanu pred tiste, ki so pripravljeni 

sprejeti njegove zapovedi. Prav tako je postavil visoko zahtevnost za tiste, ki se 

prostovoljno odpovedo zakonu zaradi nebeškega kraljestva (Mt 19,11-12). 

Zakonska zveza, duhovniški celibat ali pa zaobljuba čistosti redovnic in 
redovnikov so Božji klic k posvečenemu življenju, da bi ne pripadali zgolj sami 

sebi in živeli le zase, temveč Bogu. Naše življenje ni naša last, ampak pripada 
Bogu. Je njegov dar in želi, da bi postalo dar drugim. Kakor Jezus ni prišel, da bi 
mu stregli, temveč da bi stregel (Mr 10,45), tako želi, da bi vsak človek v svojem 
stanu postal podoben njemu v streženju, v služenju drugim. V zakonu svojemu 
možu ali ženi, v duhovništvu ali redovništvu pa tistim, h katerim je poslan. Tako 
zakrament zakona kot duhovniškega posvečenja sta namreč zakramenta služenja. 
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Seveda pa tega ne samo pričakuje od svojih učencev, temveč jim daje tudi milost 
in moč, če se povežejo z njim, kakor je mladika povezana s trto (Jn 15).  
 

Obhajanje zakramenta zakona napravi moža in ženo deležna ljubezni troedinega 
Boga. Njuna človeška medsebojna ljubezen je sprejeta v Božjo Ljubezen. V njej 
se drug drugemu povsem in za večno izročita, posvetita, se v njej medsebojno 
oblikujeta in posvečata. Odslej njuno skupno življenje temelji na absolutni 
Ljubezni, na katero se lahko vedno znova obračata in iz nje prejemata moč za 
vztrajanje v času preizkušenj. Milost Svetega Duha, ki se je pri obhajanju 
zakramenta zakona na poseben način izlila v njuni srci, jima želi biti vedno na 
razpolago, da lahko ljubita drug drugega, kot ju ljubi Kristus (Jn 15; 1 Kor 13). 

Krščanska zakonca postaneta po zakramentu v svojem bistvu vidno znamenje 
Ljubezni Jezusa Kristusa do svoje Cerkve (Ef 5,25-27). Njuna vzajemna 

zakonska ljubezen je postala »sveti prostor« navzočnosti Kristusovega Duha; 
»dokaz«, da Bog je, da Bog Ljubezen obstaja.  

 

Starši so svoje otroke privedli k Jezusu, saj so želeli, da bi nanje položil roke. 
Vedeli so za zdravilno moč, tako telesno kot duhovno, ki jo prinaša njegov dotik. 
Ker so jih učenci pri tem ovirali, jih je pokaral. Učenci so ga nedvomno želeli 
obvarovati pred hrupnimi in motečimi. Toda on se jih je razveselil in pokazal, da 
je v Božji ljubezni dovolj prostora za vse, tudi za tiste, ki po takratnem 
prepričanju niso imeli kaj iskati pri pomembnih učiteljih, kot je bil Jezus.  
 

Za Boga nihče ni nepomemben. K vsakemu človeku pride posebej, da bi se ga 
dotaknil s svojo zdravilno ljubeznijo in močjo. Zato nikomur nikoli ne 
preprečujmo, da bi lahko prišel k njemu in prejel njegov blagoslov in zdravilno 
moč. Vsak je dobrodošel pri njem, tudi tisti, ki ne zmore živeti njegovega ideala. 

 
Hvala ti za dar zakona, Gospod!  

Po njem nam kažeš svojo globoko, neskončno Ljubezen.  
Hvala, da se na dar zakona lahko pripravljamo, ga gojimo, zanj skrbimo –  

pri sebi ali pri ljudeh okoli nas, in tako opazujemo,  

kako se tvoja Ljubezen spreminja v konkretno življenje. 
 

OBVESTILA 

 

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. 

 
Teden za življenje 2021 - 3. do 10. oktober - Z veseljem do življenja skrbimo 
drug za drugega - S tem geslom letošnjega Tedna za življenje želimo znotraj  



mednarodnega Leta družine poudariti »kulturo skrbi za drugega«, o kateri govori 

apostolska spodbuda Radost ljubezni (321): »Skrbimo drug za drugega, 

podpirajmo drug drugega in spodbujajmo se med seboj«. 

Kultura skrbi za drugega je gotovo najprej značilna za ožjo družino, kjer starši 
noč in dan skrbijo za svoje otroke, vse od časa nosečnosti dalje pa preko rojstva, 
otroštva, šolske dobe, vse do odraslosti, in zakonci skrbijo drug za drugega, tudi 
v bolezni in v starosti, v pešanju življenjskih moči. 
Obenem pa je kultura skrbi za drugega širša resničnost, odpira se navzven, gre 
preko generacij, razteza se v širšo družbo in jo blagodejno oblikuje v duhu 
svetovne človeške družine, svetovnega bratstva. 
Naj bo Teden za življenje za spodbudo, za več življenja med nami. 
Vse lepo vabimo, da v tem tednu posebej izrazijo pozornost tistim, ki so 

osamljeni. 

Začetek tedna za življenje bo s sveto mašo na Brezjah, v nedeljo 3. oktobra ob 

16. uri. Maševanje bo vodil g. Marko Košir, župnik v Mengšu. 

 

Škofijska Karitas Celje v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije 
organizira v Brežicah srečanja z naslovom »Zdravilna beseda, po poti 

ozdravljenja s Svetim pismom«. Program Zdravilna beseda udeležencem 
skupin prinaša sporočilo zdravilne moči Božje besede. Začetek bo v ponedeljek, 

4. 10. 2021, ob 15. uri v Slomškovem domu. Udeležba na srečanju je brezplačna, 
prijave so obvezne. Kontakt: ga. Barbara Godler, 051/658-677. 

 

Sveta maša za pokojnega škofa msgr. Jožefa Smeja  
Ob pogrebu škofa dr. Jožefa Smeja zaradi epidemije ni bilo 
možnosti za številnejšo udeležbo pri sveti maši, zato bo sveta 
maša za pokojnega škofa v nedeljo, 10. oktobra, ob 15.00 v 
župnijski cerkvi v Bogojini. 

 
Slovesno odprtje škofovske sinode bo potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v 

Rimu ter 17. oktobra 2021 v vsaki lokalni Cerkvi oz. škofiji. Temeljni mejnik 
obhajanja XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode bo oktobra 2023, 
nato bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo ponovno vključevalo 
krajevne Cerkve. Geslo sinode je Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, 
poslanstvo. 

 

V okviru prireditev Brežiški oktober 2021 vabi Društvo 1824 v četrtek, 28. 
oktobra 2021, ob 19.00 v Slomškov dom, Kržičnikova 2, na ogled ulične 
fotografske razstave in predstavitev kratkih filmov z naslovom »Brežice, 
Brežičanke, Brežičani ter njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje 

Davor Lipej, sodelavka Alenka Černelič Krošelj. Razstava bo na ogled vsaj do 
marca 2021. 



                                          
9. obletnica 

 

 

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

NEDELJA 

27. med letom,  

rožnovenska nedelja; 
Frančišek Borgia, 

redovnik 
začetek tedna za življenje 

 

 

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 

PONEDELJEK 
Frančišek Asiški,  

redovni ustanovitelj 

4. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Franca, Antona in starše Vogrinc ter † 

sorodnike 

za † Ano Filipčič (7. dan) 

TOREK 
Marija Favstina Kowalska, 

redovnica 

5. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

v dober namen 

 

za † Amalijo (obl.) in Franca Kelher 

SREDA 
Bruno, redovnik, 

ustanovitelj kartuzijanov 

  6. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

na čast Svetemu Duhu 

 

za † Darka Bukovinski 

ČETRTEK 
Rožnovenska  
Mati Božja  

7. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Antona in Jožico Milavec 

 

za † Bah Ivanko in Ferdinanda ter 2 svaka 

PETEK 
Benedikta,  

devica, mučenka 

8. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Martina Šetinca (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Dionizij, škof in tovariši, 

mučenci 

9. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo za življenje 

 

za † Martina Šoška (nam. cv.) 

NEDELJA 

28. med letom,  

Danilo (Danijel),  

škof 
sklep tedna za življenje 

 

 

10. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Marijo in Štefana Gerjevič, starše Golobič, 
Mimico Kolan ter sorodnike 

za † Antona Žnideršič in starše Žnideršič 

 

za † Nino Kolešnik, družine Kolešnik, Budin, 
Gregorič 

 

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/

