
  

              1. berilo: Dan 12,1-3; Psalm: Ps 16; 2. berilo: Heb 10,11-14.18; Evangelij: Mr 13,24-32 

 

33. NEDELJA MED LETOM 
 

Gospod prinese Luč v vsako temo, vsak dan 

 

Velika sprememba kozmosa, ki jo opisuje evangelist Marko, je 

med metaforo in resničnostjo ter napoveduje skorajšnji konec 
časov kot uvod v povsem nov svet. Prihod Sina na oblakih 
odpira človeštvu nebeško razsežnost. On ni neizprosen sodnik, 
ampak mogočen Odrešenik, ki se bo pojavil v sijaju Božje slave, 
da bi ponovno združil izvoljene in jim omogočil večno življenje 
v nebeškem kraljestvu. Marko ne omenja sodbe, grožnje ali 

obsodbe. Želi namreč prinesti upanje in povečati pričakovanje končne zmage 
Božje ljubezni. 
 

Konec sveta ni nič drugega kot obljuba slavnega prihoda Sina, ki ga napoveduje 

Danielova knjiga (7,13). Oblaki kažejo na navzočnost Boga. Atributi Božje 
suverenosti, moči in slave niso grožnja človeštvu, ampak slovesno oznanilo 
dokončnega odrešenja.  
 

Vsi izvoljeni bodo ponovno združeni. Nihče ne bo pozabljen. Pri tem ni govora o 

kaznovanju sovražnikov niti o kazenskih katastrofah, temveč le o združitvi. To je 
resnično veličastno srečanje.  
 

Prilika o figovcu kaže na gotovost in bližino oznanjenih dogodkov, zlasti prihoda 
Sina človekovega, ki ga napovedujejo neizbežno trpljenje, smrt in vstajenje. 

Poziv poslušalcem »Učite se!« je povabilo, naj se poglobijo v pomen Jezusovih 
besed, da bi razumeli Božji načrt za svet.  
 

Gotovost, da Gospodove besede ne bodo nikoli minile, daje zaupanje vsakomur, 

ki razmišlja o propadu sveta in o stvareh tega sveta. Konec bo zagotovo, toda 

vednost o tem, kdaj bo prišel, je pridržana Očetu. Jezus o tem nikoli ni podal 
nobene natančne izjave. Zato vsakdo, ki ga napoveduje, laže. Konec je ena od 
mnogih nedoumljivih skrivnosti, ki pripadajo Očetu. Sinovo poslanstvo je 
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vzpostaviti kraljestvo, ne pa razodetje izpolnitve človeške zgodovine. Tako je 
Jezus globoko udeležen v našem človeškem obdobju.  
 

Sin človekov prihaja na oblakih, medtem ko so naše oči pogosto uprte v zemljo, 
v naša mizerna dela, izgubljena med solzami nad zablodami in neuspehov. Ko 

zmoremo v moči Svetega Duha, ki nam je podarjen, dvigniti oči od tega in ga 
videti, kako prihaja na obzorju zgodovine, potem se naše življenje napolni s 
svetlobo. Naučimo se brati njegovo pisavo v pesku naših misli in spominov, 

naših padcev in sanj, naših najrazličnejših čustev in občutkov. Ko začnemo listati 
po straneh vsakdanjega življenja in tam pobirati semena njegove vesele vesti, 
padle v brazde našega življenja in delovanja, potem srce najde mir in tolažbo. 
Oče ve za vse in mi zaupamo vanj. V njem je naše, ki zmore prežariti in osvetliti 
še tako težko in brezupno situacijo življenja, in moč, da gremo naprej z 
radostnim pričakovanjem dokončne zmage dobrote. 

 

Gospod, ti mi ves čas govoriš, da če neham begati in iskati sam, se reševati sam,  
mi ti lahko pokažeš novo pot – pot svobode, ljubezni.  

Hvala za upanje, ki mi ga vsak dan znova vlivaš, da po vsaki noči pride novo Jutro, 
vstajenjsko Jutro, ki mi govori, da si me že odrešil in me ljubiš. 

 

OBVESTILA 

 

V tednu od 14. do 20. novembra 2021 tudi letos obhajamo teden zaporov. 

Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki 
se jih dotika beseda zapor. Naslov letošnjega tedna zaporov je »Pomislite na 

vrane … Pomislite na vrane: ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo ne shrambe ne 
žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi! (Lk 

12,24)«. Upanje nam pomaga prepotovati potovanje iz temin bolečine, trpljenja, 
strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko posije svetloba. Bog skrbi za nas. Ne 

glede na to, kako zmedeno ali težko življenje postane, ni Bog nikoli oddaljen in 
hrepeni, da bi ga spustili k sebi. 

 

MOLITEV TEDNA ZAPOROV 
 

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. 
Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj 

zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. 
Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. 
Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v 

ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes 
in vsak dan. Amen. 

 



Prihodnjo nedeljo, 21. novembra 2021, nas namerava obiskati naš celjski škof 
msgr. dr. Maksimiljan Matjaž, ki bo v tem primeru imel ob 10. uri sveto mašo. 
To je nedelja Kristusa Kralja, zaključek Cerkvenega leta, zaključek tedna 
zaporov in začetek Tedna Karitas. Ker je naslednji dan (22. november)  god sv. 

Cecilije, zavetnice cerkvenega petja in glasbe čestitamo našim cerkvenim 
pevcem in se jim zahvaljujemo za zvesto pevsko sodelovanje pri našem 
bogoslužju – svetih mašah. 
 

Molitev je z leti izgubila vrednost in je zelo podcenjena. A Marija nas 

vabi:" Vrnite se k molitvi, kajti kdor moli se ne boji prihodnosti. Kdor 

moli, je odprt za življenje in spoštuje življenje drugih. Kdor moli, čuti 
svobodo Božjih otrok in z veselim srcem pomaga sočloveku, ker je Bog 
Ljubezen in svoboda." Rožni venec je Njena molitev, zato ga molimo v cerkvi 

od ponedeljka do petka ob 17.30 pred večerno sveto mašo. Pridruži se nam 
vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z molitvijo rastemo na poti svetosti. 

 

V letošnjem Tednu Karitas (od 22. do 28. novembra) 2021 

nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, ki sprejema«, ki je še 
posebej primerno za današnji čas. Nadškof msgr. Alojzij 

Cvikl je ob tem povedal: »Naj nam bo ta teden vsem v spodbudo, da bodo naša 
srca postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v odprtosti Sv. Duhu! Če 
moje srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k njemu 

in iščem pot do njegovega srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu doumel 
njegove težave, pač nisem več daleč od spoznanja na kak način mu bom mogel 
biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba 
opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, 
razumljenega in spoštovanega...« Za vse nas je vabilo, da se ustavimo in 
prisluhnemo drug drugemu. 

 

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 12. uri v 

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

 

Ulična fotografska razstava z naslovom »Brežice, Brežičanke, Brežičani ter 
njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje Davor Lipej, sodelavka Alenka 

Černelič Krošelj je na ogled do marca 2022. 
 

Radio Ognjišče zaradi epidemičnih razmer v državi prestavlja 27. Gala koncert. 
Ta tako ne bo v nedeljo, 14. novembra 2021, ampak v nedeljo, 27. februarja 

2022. 



                                          
9. obletnica 

 

  

NEDELJA 

33. med letom; 

 Lovrenc Irski, škof 
 

začetek tedna zaporov 

 

 

14. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Martina, starše in svaka Janka Predanič, vse † 

Predaničeve in pozabljene duše v vicah 

za † Vegelj Johana (obl.) in Pavlo Vegelj 

 

za † Volčanšek Rozalijo (7. dan) 
PONEDELJEK 

Albert Veliki,  

škof, cerkveni učitelj 

15. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v dober namen 

 

za † Pevec Mateja (obl.) 

TOREK 
Marjeta Škotska,  

kraljica 

16. 11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00  

za trpeče duše v vicah 

za † Ano Novak (obl.), Karla Novak, sorodnike 

Novak-Gerjevič, Ivana Žerjav / 

za † Iskra Ivanko (7. dan) 

SREDA 
Elizabeta Ogrska, 

redovnica 

  17.11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Ogorevc Slavka iz Brežic 

 

za † Erlah Nado (7. dan) 

ČETRTEK 
Posvetitev bazilik  

sv. Petra in Pavla 

18. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

na čast Svetemu Duhu  

PETEK 
Matilda,  

redovnica, mistikinja 

19. 11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † rodbine Magdič, Pučnik, Belcl 
za vse † Štegerjeve 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Edmund, kralj 

20. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † duhovnike, redovnike in redovnice, ki so 

delovali v naši župniji 
za † Zdravka in Angelo Tomše 

NEDELJA 

 

KRISTUS KRALJ 

Nedelja Karitas 

 

sklep tedna zaporov 

 

 

21. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

na čast Kristusu Kralju vesoljstva 

za † Pavlovič Jožefo-Pepico  (nam. cv. po namenu 

cerkvenih pevcev) 

 

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak 
petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in 
svet!  
 

V župnišču je na voljo Družinska pratika (6,50 EUR) in Marijanski koledar (2,50 

EUR). 
 
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/

