
  

1. berilo: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Psalm: Ps 19; 2. berilo: 1 Kor 12,12-30;  

2. Evangelij: Lk 1,1-4; 4,14-21 

 

NEDELJA BOŽJE BESEDE 

 
Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s 
pismom Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil za vso Cerkev in ga 

obhajamo v mesecu januarju, na 3. nedeljo med letom.  

Nedeljo Božje besede v Sloveniji, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, 

obhajamo 23. januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj 

se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 

24,35) 

Geslo, ki je že tretje leto zapored vzeto iz odlomka o emavških učencih, 
predstavlja zadnjo in ključno stopnjo Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021 
skupaj z emavškima učencema »odprli oči in spoznali Gospoda« (Lk 24,31), smo 
tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je Božja pedagogika, ki učenca vabi, da 
prestopi meje samozadostnosti individualizma in stopi v občestvo. Učenec je 
povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot oznanjevalca. 
Geslo nedelje Božje besede bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom: Od branja 

do oznanjevanja, od bralca do pričevalca. 

 

3. NEDELJA MED LETOM 

 

Danes se je izpolnilo Pismo 

 

Mnogi skeptiki dvomijo v zanesljivost in natančnost 
evangelijskih pričevanj o Jezusu. Toda Luka nam pove, da je 
njegovo poročilo popolnoma verodostojno, saj prihaja od 
neposrednih prič (Lk 1,2), ki so Jezusa osebno poznale, ga 

slišale učiti, videle njegove čudeže in bile priče njegovi odrešilni smrti na križu 
ter vstajenju iz groba v večno življenje.  
Luka začne pripoved z nagovorom svojemu prijatelju Teofilu, čigar ime pomeni 

"ljubljenec Boga" (Lk 1,3). Njemu in nam pravi: Pišem ti najbolj neverjetno 

zgodbo, ki jo je človeštvo spoznalo − in ki so jo mnoge priče in glasniki Božje 
besede ob številnih priložnostih odkrito razlagali.  

23. 1. 2022 

https://katoliska-cerkev.si/apostolsko-pismo-papeza-franciska-v-obliki-motu-proprio-aperuit-illis


Luka želi, da bi njegov prijatelj in vsi, ki berejo to poročilo, "spoznali resnico" 
(Lk 1,4) o Jezusu iz Nazareta, ki je bil poslan od Očeta v nebesih in maziljen s 
Svetim Duhom, da bi nam prinesel veselo novico in moč Božjega kraljestva.  
Beseda "evangelij" dobesedno pomeni "dobra novica". Evangelij je dobra novica 

o Jezusu Kristusu ter novem življenju in svobodi, ki nam ju je pridobil s svojim 

življenjem in delovanjem, z odrešilno smrtjo na križu za naše grehe in vstajenjem 
v večno življenje ter slavo z Očetom v nebesih.  
Evangelij je vsemogočna in usmiljena Božja beseda za nas danes prav tako kot 
za ljudi, ki so ga prvič slišali v Jezusovem času. Je življenjska beseda, ki ima 
nadnaravno moč, da spreminja, preoblikuje ter prinaša svobodo in ozdravljenje 
tistim, ki jo sprejmejo kot živo besedo.  
Luka pravi, da je bil Jezus star približno 30 let, ko je začel svojo javno službo 
(Lk 3,23). Takoj po krstu (Lk 3,21-22) je 40 dni preživel v puščavi, kjer se je 
posvetil molitvi in postu (Lk 4,1-13). Ob koncu tega obdobja duhovne priprave 

in preizkušnje se je "v moči Duha vrnil v svojo deželo Galilejo" (Lk 4,14). 
Odločil se je, da bo svoje javno služenje najprej začel v Galileji in tako izpolnil 
prerokbo iz Izaija 9,1-2.  

Jezus se je prav tako odločil javno oznaniti svoje poslanstvo v sinagogi v 
Nazaretu. Tamkajšnji ljudje so ga poznali, saj je redno obiskoval sobotno 

bogoslužje. Mnogi v Nazaretu so ga poznali tudi kot "tesarja" (Mr 6,3) in 
"Jožefovega sina" (Lk 4,21). Ko ga je voditelj sinagoge pozval, naj bere iz knjige 
preroka Izaija, se je odločil, da bo prebral Izaijev opis (61,1-2), kaj bo Mesija 

storil, ko bo prišel obnovit Božje kraljestvo za izraelsko ljudstvo.  
Izaija je prerokoval, da bo Mesija poslan od Boga in maziljen v moči Svetega 
Duha, da bo oznanjal "dobro novico" ter prinesel ozdravljenje, blagoslov in 

svobodo vsem zatiranim (Iz 61,1-2). Jezus je prebudil njihovo upanje v Božje 
obljube, ko je oznanil, da se ta beseda zdaj uresničuje v njegovi osebi.  
Luka pripoveduje, da so Nazarečani o njem govorili dobro ter z začudenjem in 
čudenjem sprejeli njegovo "milostno besedo". Vendar so se tudi odkrito 
spraševali, kako bo "Jožefov sin" izpolnil to mesijansko poslanstvo (Lk 4,21). 
Izzval jih je, naj verjamejo besedi, ki jo je Bog govoril po prerokih, in besedi, ki 

jo on sedaj govori v Božjem imenu v moči Svetega Duha.  
Jezus Kristus danes govori isto besedo vsakemu od nas. Z nami je, da bi nam 

prinesel ozdravljenje in obnovo, odpuščanje in svobodo iz zatiranja greha, obupa, 
brezupnosti in uničenja. Ne bo nam zavrnil izlitja svojega Duha, če mu zaupamo. 
Prosimo ga, naj v nas obnovi veselje evangelija in moč Svetega Duha, da bomo 

lahko vsak dan živeli z zaupljivo vero, radostnim upanjem in gorečo ljubeznijo. 
 

Gospod, ti si blaga vest, polna milosti in ljubezni,  

ki je bila poslana danes tudi meni,  

da me ozdraviš, osvobodiš in blagosloviš na poti – hvala ti! 

 



OBVESTILA 

 

Rožni venec 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. 

 

Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma poteka 

od sobote, 22. do četrtka, 27. januarja 2022, 24 ur na dan. 

Zaradi epidemiološke situacije bo tokrat celoten maraton, 
vključno z branjem, potekal prek spleta. Bralci naše župnije bodo 

sodelovali v sredo, 26. 1. 2022, od 20.00 do 21.00.  

 
V Katoliški cerkvi 24. januarja praznujemo god sv. Frančiška Saleškega, škofa, 
cerkvenega učitelja in zavetnika katoliških novinarjev. Frančišek Saleški se je v 
prvih letih duhovništva veliko ukvarjal s pridiganjem. Ker na prižnici ni dosegel 
zavidljivih rezultatov, se je odločil, da bo svoje misli objavil na letakih, ki jih je 

raznašal po hišah in pritrjeval na zidove. Zaradi izvirne komunikacijske 
domislice svojega časa ga je papež Pij XI. (1922–1939) leta 1923 razglasil 

za zavetnika novinarjev. Za njegov godovni dan je bil izbran 24. januar, dan, ko 

so prenesli relikvije v cerkev v Annecy. 

 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Zavodu sv. Stanislava 
skupaj z Glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava vabita na dan odprtih vrat, ki 

bo potekal v soboto, 29. januarja 2022, v dopoldanskem času. Ažurne 
informacije glede dneva odprtih vrat in informativnih dni spremljajte na posebni 

spletni strani za bodoče dijake: vpis.stanislav.si. Lepo vabljeni. 
 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021 

                                         (3. del) 

Verouk smo od ponedeljka, 3. maja 2021, spet začeli izvajati v živo, in sicer je 
ob upoštevanju ukrepov po urniku potekal v župnijski cerkvi sv. Lovrenca.  

V maju smo pri jutranjih svetih mašah prisluhnili šmarnicam za odrasle z 
naslovom »Camino, pot, ki se začne na koncu«, ki jih je napisal Marko 

Rijavec. Pri večernih svetih mašah pa smo spremljali šmarnice za otroke 
»Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje« in jih je napisal Aco Jeranta. 

Župnijska Karitas Brežice deluje od maja 1991, tako smo se v maju spomnili 

30. obletnice začetka delovanja. 
Pred praznikom Gospodovega Vnebohoda smo obhajali prošnje dneve (10., 11. 

in 12. maj 2021). Vse svete maše, pri katerih smo molili za dobro letino, 
blagoslov pri vsakdanjem delu in prosili za ugodno vreme, so bile v farni cerkvi. 

V četrtek, 13. maja 2021, smo 40 dni po Veliki noči obhajali slovesni praznik 
Gospodovega vnebohoda.                                                                (se nadaljuje) 



 

 

                                          
10. obletnica 

 

NEDELJA 
3. med letom –  

nedelja Božje besede 

Henrik Suzo,  

dominikanec 

 

 

 

23. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † brata Antona Vogrinca (10. obl.), za vse † 

Vogrinčeve in † moža Tošota Mihajlovič 

za † Kostevc Franca (9 mesecev) 

 

za † Dernikovič Roziko in Franca 

PONEDELJEK 
Frančišek Saleški, škof, 

cerkveni učitelj 

24. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo za življenje in prošnja za zdravje v 
družinah 

na čast Sv. Duhu za zdravo pamet  

TOREK 
 Spreobrnitev  

apostola Pavla 

sklep tedna molitve za 

edinost kristjanov 

25. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za edinost kristjanov in trdnost vere 

 

za †  Žnideršič Pepco-Jožefo (nam. cv.) 

SREDA 
Timotej in Tit,  

škofa 

  26. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † dr. Franca Kocjana (2. obl.) 

ČETRTEK 
Angela Merici, devica, 

ustanoviteljica uršulink 

  27. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Anico in Franja (obl.) Ivančič ter sorodnike 

 

za † Lubšina Mirka (nam. cv.) 

PETEK 
Tomaž Akvinski,  

duhovnik, cerkveni učitelj 

28. 1. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za verne duše v vicah 

za † Karla Zorka (30. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Konstancij,  

škof 

29. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Draga Žerjava in sorodnike 

 

za † Iskra Ivanko (nam. cv.) 

NEDELJA 
4. med letom –  

Hijacinta  Mariscotti, 

tretjerednica 

 

 

 

30. 1. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Hrastovšek Terezijo-Zinko 

za † Antona Žnideršiča (7. obl.) 
 

za † Rozalijo Volčanšek (nam. cv.) 

 

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;  
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