
  

              1. berilo: Iz 53,10-11; Psalm: Ps 33; 2. berilo: Heb 4,14-16; Evangelij: Mr 10,35-45 

 

29. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezusov program za lepoto življenja 

 
Zdi se, da ljudje skozi vso svojo zgodovino neusahljivo 

hrepenimo po priznanju in slavi, moči in oblasti, da bi 
po svoji volji upravljali svoje življenje in življenja 
drugih. Tudi Jezusovi učenci so hrepeneli po vsem tem. 
Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, sta nagovarjala 

svojo mater, naj se dogovori z Jezusom, njunim 

Učiteljem in Mesijo, glede njunega položaja. Želela sta 
biti prva in najpomembnejša med apostoli − poleg 
Jezusa!  

Ko je Jezus poklical dvanajst apostolov, da bi postali 

njegov ožji krog učencev, ki bi v njegovem imenu učili 
in izvajali duhovno oblast, je storil nekaj 

nepredstavljivega! Učil je v nasprotju s svetovnim razumevanjem moči, oblasti 
in položaja, saj je obrnil vrstni red gospodarja in služabnika, gospodarja in 
podložnika, prvega in zadnjega! Jezus je oblast povezal z ljubeznijo, položaj s 
služenjem. Avtoriteta brez ljubezni je oblastna, nerazumevajoča, uničujoča in 
zasužnjujoča. Položaj brez spoštovanja, skrbi za podrejene in velikodušnega 
služenja je ponižujoč in izkoriščevalski.  
Tisti, ki želijo služiti z Jezusom Kristusom in imeti oblast v Cerkvi, morajo biti 
pripravljeni darovati ne le nekaj svojega časa, moči in sredstev, ampak vse svoje 
življenje, vse, kar imajo!  
Jezus je uporabil zelo trde besede, da bi pojasnil, kakšno oblast ima v mislih. 
Njegovi učenci morajo biti pripravljeni piti njegov kelih, če želijo, da bodo z 

njim kraljevali v njegovem kraljestvu. Kelih, ki ga je imel v mislih, je bila grenka 

izkušnja in je vključevala zavrnitev, zasramovanje, bičanje, križanje, sramotno 
smrt ...  

Za nekatere njegovih učencev takšen kelih pomeni različno vrsto trpljenja, včasih 

celo mučeništvo. Za mnoge pa dolgo dobo krščanskega življenja z vsemi 
vsakodnevnimi razočaranji, nazadovanji, boji in skušnjavami ...  

17. 10. 2021 



Jezusov učenec naj bi bil torej pripravljen dati vsak dan svoje življenje, v 
majhnih in velikih zahtevah, skupaj z njim za služenje vsakemu in vsem, ki so ob 
nas. Poslani smo na pot njihovega življenja. To je ljubezen! Takšno ljubezen Bog 
vliva v naša srca po Svetem Duhu (Rim 5,5). On nas spodbuja, da bi bolj 
hrepeneli po služenju drugim, kot pa da bi drugi služili nam.  
Dopustimo Jezusu Kristusu, da s svojo besedo in zgledom razblini naš ponos in 
nas nauči delati za druge. On nam umiva noge in daje zgled, da služimo tako kot 
on. Ko opravimo vse, kar je bilo naročeno, preprosto recimo, da smo naredili le 
to, kar je bilo potrebno.  

Seveda se v vsakem izmed nas pojavijo vprašanja: »Zakaj ljudje ne prepoznajo 
vsega, kar počnem zanje?« Ali pa: »Kako to, da moram opravljati delo nekoga 
drugega?« Ne smemo podpirati lenobe ali lahkomiselnosti drugih, saj mora biti 

vsak odgovoren za svoje delo in poslanstvo. Toda dejstvo je, da doma, v službi, v 
družbi in v Cerkvi nikoli ne bo popolnoma pravične razdelitve dela in 
obveznosti. Vsi pa smo poklicani, da opravimo svoj del, včasih tudi več, kajti na 
ta način bomo bolj podobni Kristusu, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi 
služil. 

 

Gospod, hvala za tvojo potrpežljivo in nežno ljubezen, ki me ves čas vabi k bistvu, da 
vsak dan lahko v malem in velikem namesto tekmovanja in dokazovanja izbiram 

tvojo voljo. Tako me osvobajaš spon potrebe po oblasti, po biti najboljši in prvi. Če 
pa pridem v vlogo odločanja, me vabiš v ljubezen in služenje. Kažeš mi, da ko se 

odpovem sebi, iz mene pride najlepše. Slavim te, moj Bog, Bog Ljubezni! 
 

OBVESTILA 

 

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. 
 

DNEVA VEDNEGA ČEŠČENJA 

V soboto, 16., in v nedeljo, 17. oktobra, sta v naši župniji 
molitvena dneva. Poleg rednih svetih maš bo oba dneva 
izpostavljeno Najsvetejše, zato vas vabimo, da prihajate k uram 

molitve po razporedu, kakor je spodaj objavljeno.  

V času molitvenih ur bo priložnost za sveto spoved. 
 

Danes, v nedeljo, 17. oktobra 2021, bo ob 10. uri sveto mašo 
daroval upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan. 
 



2. dan – nedelja, 17. oktober 2021 
Ob 8. uri sveta maša z nagovorom Vabljeni vsi.               

Od 9. do 10. ure Zinka Pavlovič, Metka Berglez 

Ob 10. uri sveta maša s pridigo  Vabljeni vsi.               

Od 11. do 12. ure Marija in Miha Tomše 

Od 12. do 13. ure Irena Rupert, Černoš Gita 

Od 13. do 14. ure Rezka Ferenčak, Milka Benič 

Od 14. do 15. ure  Milka Sušin, Slavka Gabrič 

Od 15. uri molitev križevega pota Vabljeni vsi.               

Od 16. do 17. ure Člani molitvene skupine 

Od 17. ure do 17.30 rožni venec Člani ŽPS in cerkveni ključarji 
Ob 17.30 pete litanije Srca Jezusovega Vabljeni vsi. 

Ob 18. uri somaševanje duhovnikov Vodi eden od dekanijskih duhovnikov. 

 

V Katoliški cerkvi 22. oktobra praznujemo god svetega Janeza Pavla II. Karol 

Jozef Wojtyla se je rodil 18. maja 1920 v Wadowicah na Poljskem. Škofovsko 
posvečenje je prejel leta 1958. Za papeža je bil izvoljen 16. oktobra 1978 in je 

tako postal 264. papež oziroma 263. naslednik apostola Petra v zgodovini 
Katoliške Cerkve. Slovenijo je obiskal dvakrat: prvič od 17. do 19. maja 1996, 
ko je obiskal vse tri (takratne) škofije in se je z verniki srečal v Stožicah v 
Ljubljani, Postojni in Mariboru; drugič pa 19. septembra 1999, ko je v Mariboru 
za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška (1800–1862). 

 

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

ozdravljenja s Svetim pismom«. Srečanja so ob  ponedeljkih ob 15. uri v 

Slomškovem domu. Udeležba na srečanju je brezplačna, prijave so obvezne. 
Kontakt: ga. Barbara Godler, 051/658-677. 

 

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 2022. 

 

Ob dnevu Vseh svetih lahko izberete sveče, lesene sveče, lučke ali zastavice, ki 
so na voljo pri Župnijski Karitas, in sicer vsak torek od 9. do 12. ure in vsako 

sredo od 15. do 16. ure. Priporočen dar je 2 EUR. 
 

Sprejemamo za spomine.  

 

 



                                          
9. obletnica 

 

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

NEDELJA 

29. med letom,  

 

Ignacij Antiohijski,  

škof, mučenec 

 
2. molitveni dan 

 

 

17. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Štefka Kolića, † Kolićeve in Ferenčakove 

za † Braneta Križaniča (obl.) in družino 
Vimpolšek 

za † Rozalijo in Jožeta Trefalt, Darinko Podvinski 
in Anico Zorko / 

za † Zvonka Škofljanca, Andreja Hribarja (50. 
obl.), Fani Hribar, Jožeta in Barico Škofljanec, 
Reziko Kovačič in po namenu 

PONEDELJEK 
Luka,  

evangelist 

18. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za † družine Gabrič, Mirt in vse sorodnike 

TOREK 
Pavel od Križa,  

duhovnik 

19. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za verne duše v vicah 

 

za † Slivnikove, † Mavčič Mirka in Mileno 

SREDA 
Rozalina,  

redovnica 

  20.10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
 

za † Alojzijo (obl.) in Leopolda Mešiček ter 
Slavka Lah / 

za † Kržan Vinka ml. (ob roj. dnevu) 
ČETRTEK 

Uršula,  
devica, mučenka  

21. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Kovač Zlatka in Sedmak Franja 

 

za † Filipčič Ano (30. dan) 

PETEK 
Janez Pavel II.,  

papež 

22. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Marijo Ogorevc (obl.), † Ogorevčeve in 
dober namen 

za † Ivana Hercigonja (5. obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Janez Kapistran,  

duhovnik 

23. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Šavrič Ceneta in Danielo (nam. cv.) 

 

za žive in † iz rodbine Suša 

NEDELJA 

30. med letom -  

misijonska; 

Anton Marija Claret, 

škof, redovni 
ustanovitelj 

 

 

24. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Žerjav Draga in sorodnike 

za † Pečar Franca (obl.) 
 

za † mamo Dragico (obl.) in očeta Danijela 

 

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/

