
  

1. berilo: Sir 27,4-7; Psalm: Ps 92; 2. berilo: 1 Kor 15,54-58; Evangelij: Lk 6,39-45 

 

8. NEDELJA MED LETOM 

 

Dober sad je ugledati sestro, brata 

 
Lukov evangelij je napisal učenec, ki je bil zdravnik. Z bistroumno 

pronicljivostjo prikaže Jezusa kot dobrega zdravnika in pastirja 

ljudi in išče tiste, ki si želijo ozdravitve, odpuščanja in obnove 
telesa, duše in duha. Prišel je, da bi nas osvobodil najhujšega 
možnega zatiranja − suženjstva greha, strahu in obsodbe. Kot 
nežen in spreten zdravnik razkriva rak greha, zla in zatiranja v 

naših življenjih, da bi nas lahko celovito osvobodil in obnovil. 
Ključni korak k temu je zahteva, da se najprej podredimo 

zdravniku, ki nas ozdravi.  

Jezus želi ozdraviti in obnoviti ne le nas samih, temveč celotno človeško družino. 

Želi, da bi postali njegovo orodje zdravljenja, odpuščanja in obnove za druge. Pri 
tem pa nas najbolj ovira naše obsojanje in sojenje drugih. Rabini so učili: "Kdor 
dobro sodi svojega bližnjega, tega bo Bog ostro sodil."  
Naša sodba o drugih je običajno "zgrešena", ker ne vidimo v notranjost druge 
osebe, nimamo dostopa do vseh dejstev ali pa nas premamijo instinkti in 

nerazumni odzivi na ljudi. Lažje je najti napako v drugih kot v sebi. Kritičen in 
obsojajoč duh prej uničuje, kot zdravi, prej zatira, kot obnavlja, prej odbija, kot 

privlači. Če želimo rasti v ljubezni, je potrebno o drugih ljudeh misliti le 
najboljše. Prav prijaznost pri presojanju ni nič manj kot sveta dolžnost.  
Jezus pozna naše napake in vidi vse, tudi nepopolnosti in grehe srca, ki jih 

pogosto ne prepoznamo v sebi. Kot nežen oče in spreten zdravnik nas 
potrpežljivo priteguje k svojemu usmiljenju in odstranjuje rak greha, ki veže naše 
srce. On nas zmore prežeti s svojo ljubeznijo in usmiljenjem, da bomo zmogli 
živeti dobrodelnost, strpnost in dobrohotnost do vsakega človeka.  
Figovec je bil za Palestince med vsemi drevesi najljubše drevo. Simboliziral je 
plodnost, mir in blaginjo. Grozdje je prav tako dajalo vino, simbol veselja. Trnje 

in robidovje je bilo dobro le kot gorivo za ogenj.  

Obstaja pregovor, ki pravi, da se drevo po sadu pozna. Podobno tudi človek. Kaj 
bo obrodil v svojem življenju, je odvisno od tega, kaj je posejal v svoje srce. 
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Neki pisatelj je rekel: "Posejte dejanje in požanjete navado. Posejte navado in 
požanjete značaj. Posejte značaj in požanjete usodo." Tako kot sadje tudi značaj 
ne zraste čez noč. Za vse je potreben svoj čas.  
Sad drevesa je zdrav, kadar nima napak, ni pokvarjen ali obolel. Dober sad 

človekovega življenja je rezultat zdravega življenja − življenja v skladu z 

moralno resnico in pokončnim značajem. Prerok Izaija nas svari pred 
nevarnostmi laži: "Gorje tistim, ki zlo imenujejo dobro in dobro zlo, ki 
postavljajo temo za luč in luč za temo" (Iz 5,20). Laži in slabim sadovom v 
svojem življenju se lahko izognemo le tako, da smo zvesti troedinemu Bogu, 

njegovi besedi ter sodelujemo z njegovo milostjo, ki nam omogoča, da se 
odvrnemo od zla in napačnih dejanj ter izgradimo evangeljski značaj!  
Tisti, ki so zvesti troedinemu Bogu, vedo, da njihova moč ni v njih samih, ampak 

v njem, ki nam daje vse, kar potrebujemo, da bi živeli kot učenci Jezusa Kristusa. 
Krepi nas z darovi Svetega Duha in s krepostmi vere, upanja, ljubezni, 

razumnosti, pravičnosti, srčnosti in zmernosti. V sodelovanju s Svetim Duhom 
zmoremo udejanjati darove in kreposti, rasti v naši pobožnosti in značaju ter 
razločevanju med dobrim in slabim, dobrim in boljšim (1 Tim 4,7-8; Heb 5,14). 

 

Hvala ti, usmiljeni Jezus, vir ljubezni, odpuščanja, da me vabiš v bližino z ljudmi.  
Tam lahko s tvojo pomočjo, v neskončni ljubezni, ugledam svoja bruna in jih 

odstranim, da tako lahko vidim človeka pred seboj. In to je dober sad – da lahko v 

človeku spoznam sestro, brata in izberem načine in vedenja, ki izvirajo iz Ljubezni. 
 

OBVESTILA 

 

V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, letos je to 2. marec 2022, začenjamo postni 

čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega 
četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje. 

 

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja 

obred pepeljenja. Duhovnik  verniku na glavo simbolično 
posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže 
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma 
poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času 
nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. 
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po 
smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in 
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro 
prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa 
vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si 
prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma 
postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ef+4%2C17-24&id13=1&pos=0&set=2&l=sl


svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in 
ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na 
glavo posipa pepel. 

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in 

veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen 

posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca 
in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom 
prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev 
usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen. 

 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola Tokratna postna spodbuda 

letos nosi podnaslov »SMEJ SE!« se bo začela na pepelnično sredo, 
2. marca, in zaključila na veliko soboto, 16. aprila 2022. V 

znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Vsak nasmeh šteje! 
 

Rožni venec molimo v cerkvi od ponedeljka do četrtka ob 17.30 pred 

večerno sveto mašo. Pridruži se nam vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z 
molitvijo rastemo na poti svetosti. V petek pa Križev pot. 
 

Radio Ognjišče vabi na Gala koncert, ki je bil že dvakrat prestavljen in ga sedaj 
planirajo za nedeljo, 3. aprila 2022, ob 15. uri. Avtobus odpelje tokrat iz glavne 

avtobusne postaje v Brežicah ob 12.30. Upoštevali bomo aktualne covid pogoje. 

Cena vstopnice je 20 EUR in prevoza 8 EUR. Na avtobusu je prostih še 10 mest, 
prijavite se čimprej (najpozneje do 15. 3. 2022) Milki Sušin na tel.: 031 438-970. 

 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021             

(8. del) 

 

V nedeljo, 19. decembra, smo lepo obeležili 10. obletnico Društva 1824. Bila je 

lepa sončna nedelja, ki nas je po dopoldanski sveti maši ob 11. uri zbrala pred 
Slomškovim domom. V nedeljo, 26. 12. 2021, je bil pri sv. maši ob 8.00 in 
10.00, med nami Boštjan Hari, laiški teolog (mag. teol.), član katoliškega 
zavoda Kerigma. Predstavil je svojo knjigo Božja ljubezen odpušča in ozdravlja: 
zdravilna moč zakramenta sprave in napovedal mesečna srečanja v letu 2022 z 
naslovom »Šola ozdravljanja«.  
Vivin praznični koncert - glasbena koncertna meditacija z molitvami, 

prošnjami in hvalnicami za vse dobro na svetu – je bil v ponedeljek, 27. 

decembra 2021, ob 19.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca.  
Leto smo zaključili na drugi sveti večer (31. 12. 2021) ob 18. uri z zahvalno sveto 

mašo v farni cerkvi, ko smo zapeli zahvalno pesem za vse dobrote in preizkušnje, 
ki smo jih preživeli v letu 2021.                                                                        (konec) 

 



                                          
10. obletnica 

 

 

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.) 

PONEDELJEK 
Roman,  

opat 

28. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Virk Cirilo (nam. cv.) 

 

za †  Veble Cirila (obl.), Ano in Jožeta Veble ter 
Plohl Zvonkota 

TOREK 
 Albin (Zorko),  

škof 

1. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

na čast Svetemu Duhu za zdravo pamet 
  

za †  rodbine Pučnik, Kšela, Magdič 

SREDA 
Pepelnica; 

Neža (Agnes) Praška, 
klarisa, opatinja 

   2. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za verne duše v vicah 

 

za †  Franca Žnideršič, Albino in Franca Kralj ter 
družino Drečnik  

ČETRTEK 
Kunigunda,  

kraljica; 

1. četrtek 

   3. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

molitev pred Najsvetejšim 

za †  Bruderman Antona (obl.), starše Bruderman, 
Vogrinčeve, Bobnarjeve, Korčetove 

PETEK 
Kazimir,  

poljski kraljevič; 
1. petek 

 

4. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

po namenu za dušno in telesno zdravje 

pobožnost 1. petka 

za † 2 Staneta Strgar (obl.) / 

za † Šetinc Marijo (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Hadrijan (Jadran), mučenec; 

1. sobota 

5. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Cerjakove iz Cundrovca 

molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Pečar Berto (30. dan) 

NEDELJA 
1. postna 

 

Fridolin,  

opat 

 

 

6. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Ano (obl.), Marijo in vse † Lašičeve 

za † Pepco in Alfita Vašcer 
 

za † Zorko Antonijo in Vladimirja 

 

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

V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Križevega pota.  
 

 
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 
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