
  

1.  berilo: Iz 35,4-7a; Psalm: Ps 146; 2. berilo: Jak 2,1-5;  

                                                  Evangelij: Mr 7,31-37 

 

23. NEDELJA MED LETOM 

 

Odpri se  
 

Pred Jezusa so pripeljali gluhonemega človeka. Želeli so, da bi nanj vpričo njih 
položil roke in ga ozdravil. Toda on je storil drugače. Vzel ga je na stran in tako 

pokazal svojo obzirnost do njegove stiske. Ni ga želel 
spraviti v zadrego pred hrupno množico gledalcev. Nato 
je vstavil svoje prste v ušesa in se s svojo slino dotaknil 
njegovega jezika. Tako se je fizično poistovetil z njim v 
njegovi stiski in v njem prebudil vero. Na Jezusov ukaz 

so se mu odprla ušesa, sprostil jezik in je jasno 
spregovoril. Čeprav je naročil, naj o tem nikomur ne 
govorijo, so to razglašali. Niso mogli ne oznanjati, kar so 

videli. Njegova dela so jih je spominjala na Izaijevo 

prerokbo, ki pravi, da bodo v času Mesija gluhi slišali in 
nemi govorili (Iz 29,18; 35,5; Mt 11,5).  

 

Zdi se, da je pozornost, ki jo Markov evangelij namenja Jezusovi prepovedi, da 

bi oznanjali njegova ozdravljenja, pretirana. Kot da bi imel Jezus neko skrivnost, 

ki jo želi ohraniti. Marko namreč večkrat poroča, kako Jezus ukaže, naj ne 
govorijo o tem, kar je storil (Mr 1,44; 5,43; 7,36; 8,26). Toda bolj ko je 

prepovedoval, bolj se je oznanjala vesela vest (Mr 1,28.45; 3,7-8; 7,36-37).  

 

Morda je evangelist Marko želel spodbuditi takratne kristjane, naj se ne bojijo 
poganov, ki so okrog njih, in premagajo predsodke, ki preprečujejo mirno 
sobivanje med njimi. Jezusov zgled naj bi jih opogumljal, da premagajo strah 

pred nečistostjo poganov. Prav tako pa spodbuja tudi nas, naj se ne bojimo tistih, 
ki ne verujejo ali pa pripadajo drugi religiji, so v različnih oblikah sodobnih 
verovanj, kot je new age, ali kaj podobnega. Če smo s Kristusom, nas ne more 

nič ločiti od njega. Kar nas onečiščuje, prihaja iz našega srca in ne, kar prihaja od 
zunaj.  
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Vsi so govorili, kako je Jezus storil vse dobro. V tem se kaže njegova velika skrb 
za vsakega človeka v stiski, ne glede na narodnost. Nič zunanjega ni moglo 

preprečiti, da bi ne izkazal Očetove ljubezni tistim, ki so prišli k njemu, saj je 
ponavzočeval Očeta, ki kakor sonce sije na vse, na pravične in krivične, na verne 
in neverne.  

 

Kot je Jezus ravnal z gluhonemim, tako želi z vsakim od nas in nas spodbuja, naj 

tako ravnamo drug z drugim, tudi s tistimi, ki niso »naši«. Daje nam Svetega 
Duha, ki nam omogoča, da ljubimo, kot ljubi on, vsakega človeka, brez izjeme.  
Prosimo Jezusa Kristusa, naj nas napolni s svojim Svetim Duhom in razvname 

naše srce z ljubeznijo in sočutjem, da bomo lahko orodje njegovega usmiljenja in 
miru ter bomo drugim pomagali čim bolj celovito živeti svoje življenje v njem. 

 

Gospod, ti me tako ljubiš, da želiš svoj pogled, pogled Ljubitelja, dati tudi meni – 

pogled, ki vidi lepo, dobro, kot me vidiš ti. In v tem vztrajaš, veš, da se kadar koli 
lahko spreobrnem in vidim, slišim, zaznavam tvoje Milosti. Kakšna ljubezen!  

Hvala ti, Ljubitelj moje duše, da mi zapreš usta, da umolknem in postanem pozoren 
na bistveno. Ko tako nagovoriš moje srce in usta, lahko spet prinašajo blagoslov. 

                                     

OBVESTILA 

 

SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH bo v Brestanici 

danes, v nedeljo, 5. septembra 2021: 14.00 zbiranje molitev in spoved, 15.00 

sveta maša, sveto maziljenje in blagoslov bolnikov z Najsvetejšim. Srečanje vodi 
celjski škof msgr dr. Maksimilijan Matjaž. 

Iz Brežic organiziramo avtobusni prevoz. Odhod avtobusa izpred gimnazije v 
Brežicah v nedeljo, 5. 9. 2021 ob 13.30. 

 

Odlok o preureditvi dekanij v Škofiji Celje. Naš novi škof Celjske škofije dr. 
Maksimiljan Matjaž je s 1. septembrom 2021 ukinil 4 naddekanate in od 12-ih 

dekanij škofijo preuredil v 5 dekanij. Po novem imamo v našem 
spodnjesavinjskem in obsavskem delu Celjske škofije dekanijo z naslovom 
Dekanija Laško-Videm ob Savi. V zvezi s tem smo se duhovniki naše bivše 
Videmske dekanije dogovorili, da se še zadnjič srečamo v tej sestavi in bomo 
imeli v sredo, 8. septembra 2021, sestanek v Slomškovem domu v Brežicah s 
pričetkom ob 10.30 in ga zaključili ob 12.00 s skupnim kosilom. 
 

Veroučno leto 2021/22 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 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 

 

Praznik Marijinega rojstva obhajamo 8. septembra. Marijino življenje je 
neločljivo povezano z Jezusovim življenjem, saj je s svojim materinstvom 
soudeležena v odrešenjskem načrtu, ki ga je Bog pripravil za človeka in vsebuje 
učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Božjega sina Jezusa Kristusa. Marija je 
kot Odrešenikova mati vključena v samo jedro odrešenjskega načrta. 
Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja (15. avgust) in Marijinega 

rojstva (8. september) dali slovensko ime: veliki in mali šmaren oziroma vélika 
in mala maša, pa tudi velika in mala gospojnica. Obdobje med tema dvema 
praznikoma je znano kot obdobje romanj v Marijina romarska svetišča. Ponekod 

v skladu z izročilom na malo mašo ohranjajo navade, ki veljajo za veliko mašo 
(npr. blagoslov rož ipd.). Ta dan pomeni že začetek jeseni, saj ponekod mala 
maša za suknjo vpraša ali pa odpre dolinsko pašo (mala maša – v vsakem grmu 

paša). 
 

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. 
 

NEDELJA 

23. med letom,  

angelska; 
Mati Terezija, redovnica, 

redovna ustanoviteljica 

 

 

5. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † družino Černoš 

za † starše Levak in Cerjak 

 

za † Rozalijo Trefalt (obl.) 

PONEDELJEK 
Zaharija,  

prerok   

6. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duše v vicah 

 

za † Silva Čerina (obl.), † Čerinove, Arnšek- 

Krajnc,  Šavrič-Grgičevič 

TOREK 
Marko Križevčan,  

mučenec 

7. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

 

v zahvalo Bogu za duhovništvo 

SREDA 
Marijino rojstvo –  

mali šmaren 

  8. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

prošnja Mariji Svetogorski za zdravje, za 
duhovnike 

 

za † Vovčko Marijo (obl.) in Franca 

ČETRTEK 
Peter Klaver, jezuit, 

misijonar  

9. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za blagoslov in zdravje v naših družinah  

 

za † Mileno in Mirka Mavčič ter starše Slivnik 

PETEK 
Nikolaj Tolentinski, 

spokornik 

10. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
 

za † Danijelo in Ceneta Šavrič (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Prot in Hijacint,  

mučenca 

11. 9. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Anico Ivančič (obl.) in sorodnike 

 

za † Franja Risa 

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 

 

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/

