
  

1. berilo: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Psalm: Ps 103; 2. berilo: 1 Kor 15,45-49;  

Evangelij: Lk 6,27-38 

 

7. NEDELJA MED LETOM 

 

Podarjamo oblačilo hčerinstva, sinovstva 

 

Besede, ki jih Jezus nameni tem ljudem, so zahtevne in težke: ljubite svoje 
sovražnike, ne preklinjajte jih, nastavite drugo lice, ne 
protestirajte in se ne pritožujte. Dobesedno gledano se zdi, da so 
te zapovedi naklonjene bogatim, ki ropajo. Toda niti Jezus jih ne 

upošteva dobesedno. Ko ga je vojak udaril po obrazu, mu ni 
nastavil drugega, ampak ga je odločno vprašal, zakaj ga bije (Jn 
18,22-23). Kako naj torej razumemo te besede? Za Luko je 

takšna pretirana in nesebična velikodušnost posnemanje Božjega 
usmiljenja in njegove popolnosti, ki je v tem, da ljubi vse ljudi brez razlike (Mt 

5,45). Jezusovi izreki, ki jih Luka za tem za tem zapiše, nam lahko pomagajo 
razumeti, česa nas želi naučiti. 
Prvi izrek je tako imenovano zlato pravilo: "Ravnaj z drugimi tako, kot želiš, da 
bi ljudje ravnali s teboj!" (Lk 6,31). Drugi se glasi: "Bodite usmiljeni, kakor je 

usmiljen vaš Oče v nebesih!" (Lk 6,36). Ti dve smernici kažeta, da ne želi 
preprosto spremeniti razmer, saj se s tem ne bi nič spremenilo. Novost, ki jo želi 
zgraditi, izhaja iz nove izkušnje Boga Očeta, polnega nežnosti, ki sprejema vse! 
Grožnje proti bogatim ne morejo biti povod za maščevanje revnih! Jezus zahteva 
nasprotno držo: "Ljubite svoje sovražnike!" Ljubezen ne more biti odvisna od 
tega, kaj dobim od drugih. Resnična ljubezen želi dobro drugega, neodvisno od 
tega, kaj on ali ona stori zame. Ljubezen je ustvarjalna, saj je takšna tudi Božja 
ljubezen do nas (Lk 6,27). Podobno pravi tudi Matej z drugimi besedami: 

"Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče." (Mt 5,48) A nikoli nihče ne 
bo mogel reči: "Danes sem bil popoln, usmiljen, kakor je popoln, usmiljen Oče v 
nebesih."  

Pravzaprav imajo vse religije po vsem svetu isto zlato pravilo z različno 
formulacijo. To je znamenje, da je izražena univerzalna intuicija ali želja, ki 
prihaja od Boga in je del našega bitja po Božji podobi.  
Jezus daje tudi štiri nasvete: dva v negativni obliki, ne sodite in ne obsojajte, in 
dva v pozitivni obliki: odpuščati in dajati obilno mero. Ko Jezus pravi: »Dajajte 
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in se vam bo dalo,« misli na vse tisto, česar smo že deležni po Božji ljubezni. 
Kadar pa je naš način ravnanja z drugimi slab, Bog pri nas ne more uporabiti 
obilne in preobilne mere, ki bi jo želel dati.  
Ni Bog tisti, ki obsoja, ampak se ljudje sami obsodimo glede na izbiro, ki jo 

naredimo med življenjem in smrtjo, dobrim ali zlim. Ti trenutki izbire so trenutki 
Božjega obiska svojega ljudstva (1 Mz 21,1; 50,24-25). Luka je edini evangelist, 

ki uporablja to podobo (Lk 1,68.78; 7,16; 19,44). Zanj je Božji obisk tisti, ki pred 
ljudi postavlja izbiro med blagoslovom ali prekletstvom. »S kakršno mero 
namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« (Lk 6,38) Vse premalo se tega 
zavedamo. 

 
Gospod, ti me vedno znova spomniš, da če sem zasidran v tebi, sem lahko spoštljiv, 

tudi če drugi niso takšni do mene, saj imam trdno sidro.  
Ob tem lahko ljubim, kot ti.  

Daješ mi zgled, da ob tem še vedno lahko postavim jasno mejo,  
ko je to potrebno, vendar ne obsojam.  

Hvala ti za zgled ljubezni in večen navdih,  
kako lahko ravnam v vsakdanjem življenju. 

 

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. 

 

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

sobote 12. 3. 2022. Srečanje je 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. 

 

V Katoliški cerkvi 22. februarja obhajamo praznik Sedeža apostola Petra. 

Apostoli so sestavljali poseben zbor, ki ga Sveto pismo pogosto imenuje 

»dvanajsteri«. Kristus je temu zboru kot celoti izročil vodstvo svoje Cerkve, 
oznanjevanje in širjenje božjega kraljestva, nalogo posvečevati ljudi. Med 
apostoli je dal posebno nalogo enemu Petru. Te njegove službe se Cerkev 
spominja s praznikom, ki nosi ime Sedež apostola Petra. 
 

V Sloveniji 24. februarja praznujemo god sv. Matija, apostola. Potem ko jih je 

na nesrečen način zapustil Jezusov izdajalec Juda Iškarijot, so apostoli, da bi 
dopolnili apostolski zbor, izmed dvainsedemdesetih učencev, ki so tudi 
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spremljali Jezusa, izbrali dva najprimernejša kandidata. Pogoja sta bila: da je bil 
med Jezusovimi učenci od začetka njegovega javnega delovanja ter da je videl 
vstalega Gospoda. Žreb, za katerega so se apostoli odločili, je bil naklonjen 
Matiju.  

 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021            (7. del) 

 
V soboto, 16., in v nedeljo, 17. oktobra, sta bila v naši župniji molitvena dneva. 

V nedeljo, 17. oktobra 2021, je ob 10. uri sveto mašo daroval upokojeni 
novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki je hkrati oznanil začetek sinodalnega 
dogajanja, pri družini Kolić na Sodarski ulici pa je ob sodelovanju domačih, 
sosedov in nekaterih drugih vernikov blagoslovil zidno kapelico, v kateri kip 

Device Marije. 

Misijonsko nedeljo smo obhajali 24. oktobra 2021. 

V okviru prireditev Brežiški oktober 2021 je Društvo 1824 pripravilo v četrtek, 
28. oktobra 2021, ob 19.00 v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, ulične 

fotografsko razstavo in predstavitev kratkih filmov z naslovom »Brežice, 
Brežičanke, Brežičani ter njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje 

Davor Lipej, sodelavka Alenka Černelič Krošelj. 
V tednu od 14. do 20. novembra 2021 smo obhajali teden zaporov, pod 

naslovom »Pomislite na vrane …«. 
V nedeljo, 21. novembra 2021, nas je obiskal naš celjski škof msgr. dr. 

Maksimiljan Matjaž, ki je imel ob 10. uri sveto mašo. Somaševala sta g. 
Gorazd Bastašić, grkokatoliški duhovnik iz Zagreba, ki pri nas poučuje verouk, 
in domači župnik Milan Kšela. Po sveti maši je bilo srečanje s člani ŽPS v 
Slomškovem domu in sledilo je skupno kosilo z duhovniki v Gostišču Cetin na 
Mostecu. To je bila nedelja Kristusa Kralja, zaključek Cerkvenega leta, 

zaključek tedna zaporov in začetek Tedna Karitas. 

V Tednu Karitas (od 22. do 28. novembra) 2021 nas je nagovarjalo geslo: 

»SRCE, ki sprejema«. 

Na god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega petja in glasbe (22. 11.) smo čestitali 
našim cerkvenim pevcem in se jim zahvalili za zvesto pevsko sodelovanje pri 
našem bogoslužju – svetih mašah. 
V tednu Karitas smo zaradi epidemioloških razmer ostali brez tradicionalnega 
dobrodelnega koncerta »Klic dobrote Brežice«, ki bi bil že 30-i, če izvzamemo v 

letu 2020 izpadlega 29-ega. Izvedli pa smo »BOŽIČNI BAZAR«, ki je bil ob 

zaključku tedna Karitas v nedeljo, 28. 11. 2021, od 8.00 do 19.00 v Slomškovem 
domu. Zbrali smo 1.688,90 EUR, 
Starši so za otroke prevzeli Miklavžev paket v župnišču. 
Betlehemsko Luč miru smo na svoj dom ponesli na 4. adventno nedeljo, 19. 

decembra 2021. Geslo in poslanica: Človek, ne jezi se!  

 (se nadaljuje) 



 

 

                                          
10. obletnica 

 

 

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 

PONEDELJEK 
Peter Damiani, škof, 

cerkveni učitelj 

21. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Romana Cerjaka (nam. cv.) 

 

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

TOREK 
 Sedež apostola Petra 

22. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za †  Lazota Grujičiča (2. obl.) 
  

za †  Volčanšek Rozalijo (nam. cv.) 
SREDA 
Polikarp,  

škof, mučenec 

  23. 2. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za milost vere in edinost v Cerkvi 

za †  Štefka Kolića, Kolićeve in Ferenčakove  

ČETRTEK 
Matija, apostol 

  24. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za †  duhovnike, ki so delovali v Župniji Brežice 

 

v zahvalo Bogu za življenje 

PETEK 
Valburga,  

opatinja 

 

25. 2. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za † Marijo Juratovec (30. dan) / 

za † Franca Štrbulca (obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Aleksander (Branko),  

škof 

26. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † očeta Jožeta Vogrinca (obl.), mamo, 2 brata 
in sorodnike ter Tošota Mihajloviča 

za † Ljubo in Ivota Pišl 
NEDELJA 
8. med letom  

 

Gabrijel ŽMB,  
redovnik 

 

 

 

27. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Mimico Kolan iz Sromelj (1. obl.) 

za † Vero Godler (30. dan) 

 

za † Bronislavo Orehek (obl.) 

 

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/

