
  

1. berilo: Jer 17,5-8; Psalm: Ps 138; 2. berilo: 1 Kor 15,12.16-20; Evangelij: Lk 6,17.20-26 

 

6. NEDELJA MED LETOM 

 

Gospod daje vodo tudi v puščavi 
 

Jezus je uprl oči v svoje učence in rekel: "Blagor vam, 
ki ste ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo!" Ta prvi 

blagoslov opredeljuje družbeno kategorijo Jezusovih 
učencev. Oni so revni! Jezus jamči zanje: Vaše je 
nebeško kraljestvo! To ni obljuba, ki se nanaša na 
prihodnost. Glagol je v sedanjosti. Kraljestvo je že 
njihovo. Čeprav so revni, so že srečni. Kraljestvo ni 

doba prihodnosti. Že obstaja sredi revnih.  
V Matejevem evangeliju Jezus pojasni pomen in pravi: 

"Blagor ubogim v duhu!" (Mt 5,3) Ubogi so tisti, ki 

imajo njegovega duha, kajti obstajajo tudi ubogi, ki 

imajo duha in miselnost bogatih. Njegovi učenci so revni in imajo miselnost 
revnih. Tudi oni, tako kot on, nočejo kopičiti, ampak sprejemajo svojo revščino 
in se, tako kot on, borijo za pravičnejše skupno življenje, v katerem bosta vladala 
bratski duh in delitev dobrin brez diskriminacije.  

V drugem in tretjem blagru Jezus pravi: »Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti 
nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste.« Prvi je v 
sedanjosti, drugi v prihodnosti. To, kar zdaj živimo in trpimo, ni dokončno. 
Dokončno bo kraljestvo, ki ga danes gradimo z močjo Jezusovega Duha. 
Njegova gradnja predpostavlja trpljenje in preganjanje, a nekaj je gotovo: bo 

prišlo in "najedli se boste in se smejali"! Kraljestvo je hkrati sedanja in prihodnja 
resničnost. Četrti blagor, ki ga posreduje Luka, se nanaša na prihodnost. Z njim 
poudari, da bo ta kmalu prišla in da so na pravi poti, kajti doživljajo sramotenje 
in preganjanje.  

Po štirih blagrih sledijo štiri grožnje bogatašem, tistim, ki so siti, se smejijo ali pa 
jih vsi hvalijo. Pred Jezusom so samo revni in bolni ljudje, ki so prišli z vseh 
strani (Lk 6,17.19), a pred njimi pravi: "Gorje vam, ki ste bogati!" Ko Luka 

posreduje te njegove besede, misli na skupnosti svojega časa proti koncu prvega 
stoletja. Jezus jih ostro in neposredno kritizira, ker je obstajala diskriminacija 
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revnih. Naslednji dve grožnji kažeta, da zanj revščina ni nič usodnega, še manj 
pa je sad predsodkov, temveč sad nepravičnega bogatenja drugih. Četrta grožnja 
pa se nanaša na Jude, torej na sinove tistih, ki so v preteklosti hvalili lažne 
preroke. Luka pri navajanju teh besed misli na nekatere spreobrnjene Jude iz 

njegovega časa, ki so izkoristili svoj ugled in avtoriteto, da bi kritizirali odprtost 
do poganov (Apd 15,1.5).  

Jezus torej razglasi za blažene tiste, ki so ubogi, ki jokajo, ki so lačni in 
preganjani. Za nesrečne pa bogate in tiste, ki se smejijo, so zadovoljni ali jih vsi 
hvalijo. Seveda je potrebno to razumeti celostno, v duhu vseh evangelijev. Zato 

to ne pomeni, da Bog ljubi le trpečega, žalostnega in revnega človeka. Tudi ne, 

da ne moremo biti njegovi učenci in deležni blagrov, če se radi smejimo in smo 
zadovoljni s svojim življenje, če nismo revni, lačni in preganjani. Če bi tako 
razumeli njegove blagre in gorja, bi jih ne v njegovem Duhu. Prosimo Svetega 

Duha, naj nam pomaga prav razumeti njegove besede, saj bomo samo v njegovi 

moči, poučevanju in vodenju zmogli vstopiti v globino, dojeti veselo vest 
evangelija in jo zaživeti sredi današnjega sveta in časa. 

 

Hvala ti, dobri Bog, edini vir dobrega, da vseh odgovorov ne moremo poiskati sami. 

Tako lahko ostajamo odprti za tebe, ki ponujaš blagre  
in nas vabiš v kraljestvo ljubezni, da lahko rodimo bogate sadove tudi v suši. 

 

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. 

 

God sv. Valentina, mučenca, v Katoliški cerkvi praznujemo 14. februarja. Po 
eni od rimskih legend je svetnik vrnil vid slepi poganski deklici, ki se je po 

spregledanju z vso družino dala krstiti. Sv. Valentin je zato zavetnik za očesno 
zdravje in pravo notranje spoznanje. Druga legenda spregovori o tem, da je 

svetnik ozdravil epileptičnega sina pogana, zato ga upodabljajo z otrokom, ki mu 
– v krču zvit – leži pod nogami in na tej osnovi velja tudi za priprošnjika 
epileptičnih bolnikov. 

 

Boštjan Hari, laiški teolog (mag. teol.), član katoliškega zavoda Kerigma ima 

mesečna srečanja z naslovom »Šola ozdravljanja«. Drugo srečanje bo v soboto, 

19. februarja 2022, od 16.00 do 18.00 v prostorih Slomškovega doma. 
Dobrodošle so prijave direktno na župnijo Brežice (031 582 301) ali direktno 
predavatelju Boštjanu Hariju (041 296 509).  
 



Župnija Brestanica vabi vse, ki se imate v bližnji prihodnosti namen poročiti, 
da se udeležite priprave na zakon, ki bo vse sobote od 19. 2. 2022 do sobote 12. 

3. 2022. Srečanje bo potekalo vsako soboto med 15.00 in 17.00 uro ter v petek, 

11. 3. 2022 ob 16.00 v župnišču v Brestanici! Prijave po e-

pošti: zupnijabrestanica@gmail.com na telefon št. 07 49 79 160,  ali na prvi dan 

priprave. 

 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021   (6. del) 

 

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 četrtek, 2. septembra, smo pripravljali drva iz župnijskega gozda, pri uspešni 
akciji je sodelovalo 17 mož in fantov.  

V nedeljo, 5. septembra 2021, smo se udeležili srečanja bolnikov, invalidov in 

ostarelih v Brestanici. Srečanje  je vodil celjski škof msgr dr. Maksimilijan 
Matjaž. 
V sredo, 8. septembra 2021, na praznik Marijinega rojstva, smo se v 

Slomškovem domu v Brežicah dopoldne ob 10.30 zbrali duhovniki dosedanje 

Videmske dekanije. 

V petek, 10. septembra 2021, je Krovstvo Kovačič iz Gabrja pri Dobovi ob 
pomoči velikega dvigala Kerin iz Krškega popravilo poškodovano streho na 
farni cerkvi sv. Lovrenca. Škodo je povzročilo hudo neurje z neverjetnimi 
sunki vetra v nedeljo, 15. avgusta 2021, zvečer. 
Veroučno leto 2021/22 smo pričeli s katehetsko nedeljo, 12. septembra 2021. 
Kar pomeni, da se je verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 2021. 

Slomškovo nedeljo smo obhajali 26. septembra 2021. 

V soboto, 2. oktobra 2021, smo se pri večerni sveti maši ob 18.00 spomnili 1. 

obletnice odhoda v večnost našega dolgoletnega člana ŽPS in dobrega zdravnika 
– kirurga dr. Zvonimirja Škofljanca. 
Teden za življenje 2021 smo obhajali od 3. do 10. oktober – pod geslom »Z 

veseljem do življenja skrbimo drug za drugega«. 

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

ozdravljenja s Svetim pismom«. Začetek je bil v ponedeljek, 4. 10. 2021, ob 

15. uri v Slomškovem domu. 
Slovesno odprtje škofovske sinode je potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v 

Rimu ter 17. oktobra 2021 v vsaki lokalni Cerkvi oz. škofiji. Geslo sinode je Za 

sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. 

V soboto, 16. oktobra 2021, smo sekali oz. cepili drva za potrebe župnišča. 
 (se nadaljuje) 
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10. obletnica 

 

 

NEDELJA 
6. med letom  

 

Jordan Saški,  
redovnik 

 

 

 

13. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.) 
za † Szabo Antonijo (obl.) in Vladota, Nemec 

Alojzijo (obl.) in Josipa 

 

za srečno zadnjo uro in dar vere 

PONEDELJEK 
Valentin (Zdravko), 

duhovnik, mučenec 

14. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo Bogu za dar življenja 

 

po namenu za zdravje 

TOREK 
 Klavdij, redovnik 

15. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za †  Cerjakove iz Cundrovca 

 

za †  Berto Pečar (7. dan) 

SREDA 
Julijana, mučenka 

  16. 2. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za †  bratranca Pučnik Tončeka (Slov. Konjice) 
za †  Ferda Sakelšek (40. obl.), Ivanko Sakelšek 
(obl.), starše Berstovšek, brata in svakinjo, vse 
sorodnike, za †  Mihaela in Darinko Lipar  

ČETRTEK 
Sedem ustanoviteljev reda 

servitov 

  17. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo za milost svetega krsta, prošnja za vero 

 

za †  Slavka Ogorevca iz Brežic (obl.) 

PETEK 
Frančišek Regis Clet, 
duhovnik, mučenec 

18. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo nebeškemu Očetu in Materi božji za 
življenje in zdravje 

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

za † Natjo Sunčič Jenko (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Konrad iz Piacenze, 

spokornik 

19. 2. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

za † Cerjak Romana (30. dan) 

za † družino in starše Ferenčak, starše in Mihaela 
Preskar ter starše Šinkovec 

NEDELJA 
7. med letom  

 

Sadot  

in perzijski mučenci 
 

 

 

20. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Zakonjšek Antona in Pavlino 

za † Franca in Terezijo Kovačič (obl.) 

 

za † dr. Franca Kocjana 

 

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/

