
  

1. berilo: Iz 6,1-2a.3-8; Psalm: Ps 138; 2. berilo: 1 Kor 15,1-11; Evangelij: Lk 5,1-11 

 

5. NEDELJA MED LETOM 

 

Na tvojo besedo bom vrgel mreže 

 
Ob Jezusu je bila velikanska množica ljudi. Bili so zelo lačni Boga 
in so želeli slišati njegovo besedo. Želel je izkoristiti priložnost, da 
bi jim razodel, kako deluje Bog in njegovo kraljestvo. Ko jih je 

nehal učiti, jim je želel na viden način pokazati, kaj pomeni biti 
poslušen Božji besedi in storiti, kar nam pravi.  
Čeprav je bil Simon utrujen od brezplodnega dela, je kljub temu 

storil, kar mu je naročil Jezus: »Na tvojo besedo bom spustil mreže.« Ni se zaprl 
v svoje razočaranje nad celonočnim neuspelim lovom rib in v svojo utrujenost. 
Bolj je zaupal njegovim besedam kot svojemu razumu, ki mu je govoril, da je to 

početje pri belem dnevu prava neumnost in se bo osramotil pred vso množico.  
V celotnem Svetem pismu lahko prebiramo povabila k zaupanju. Bog vedno 

znova pravi, naj skočimo, ker nas bo ujel Pogosto reče samo: "Skoči." Želi, da 
mu povsem zaupamo, saj je že tolikokrat povedal, da nas bo ujel in bi lahko že 
vedeli: Glej, tisti, ki varuje Izrael, ne bo ne dremal ne spal (Ps 122,4). On je naš 
pomočnik v času preizkušnje. On je naša skala, naša trdnjava in naš rešitelj (Ps 
18,2). Kolikor bolj mu zaupamo, toliko lažje se prebijamo skozi življenje.  
Ta dogodek nam pove tudi pomembno resnico o tem, kako Bog deluje v vsakem 

in po vsakem od nas v svojo slavo. Od nas pričakuje večje stvari, kot jih lahko 
storimo sami. Ko sodelujemo z njim pri tem, kar želi narediti, bomo dosegli 

veliko več, kot bi lahko storili sami. Terezija iz Lisieuxa, karmeličanka, ki je pri 
štiriindvajsetih letih umrla zaradi tuberkuloze, je pisala prijatelju: "Jezus ima do 
nas tako nerazumljivo ljubezen, da želi, da smo z njim udeleženi pri odrešenju 
duš. Ničesar ne želi storiti brez nas. Stvarnik vesolja pričakuje molitev uboge 
male duše, da bi rešil druge duše, ki so odkupljene kot ona za ceno njegove krvi." 

Ko z vero in poslušnostjo odgovorimo na Božjo besedo, se spremenimo in 
postanemo "novo stvarstvo" v Jezusu Kristusu (2 Kor 5,17). Ko sprejmemo 

Božjo besedo in ji dopustimo, da se naseli v nas, se razkrije njegovo kraljestvo in 
sprosti njegova moč.  
 

6. 2. 2022 



Bog za svoje apostole izbira običajne ljudi in uporablja običajne okoliščine 
našega vsakdanjega življenja in dela, da bi druge pritegnil v svoje kraljestvo. 
Tudi nam daje enako naročilo, kot ga je dal Simonu: "loviti ljudi" za Božje 
kraljestvo. To bomo lahko uresničili, če bomo dopustili, da njegova luč sveti v 
nas in po nas.  

Bog Oče želi, da drugi v nas vidijo Kristusovo luč v načinu, kako živimo, 
govorimo drugim, se pogovarjamo z drugimi, se odzivamo na različne situacije, 
delamo doma ali v službi. Apostol Pavel pravi: "Hvala Bógu, ki nas v Kristusu 
kar naprej venča z zmagoslavjem in ki po nas razširja po vseh krajih blag vonj 
njegovega spoznanja. Za Boga smo namreč blag Kristusov vonj, tako med 
tistimi, ki so na poti rešitve, kakor med tistimi, ki so na poti pogubljenja." (2 Kor 
2,14-15) 

Gospod, ob tebi se lahko zavem,  

kako me ljubiš, čeprav sem majhen, grešen, omejen!  
Hvala ti, moj Stvarni, Oče in Odrešenik,  

ki kličeš vsakega od nas za veliko večje stvari, kot jih lahko storimo sami. 
 

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. 

 

V torek, 4. januarja 2022, je izšla poslanica svetega očeta Frančiška za 30. 
svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja 2022, z naslovom: »Bodite 

usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36). Postaviti se poleg tistega, 

ki trpi, na pot ljubezni. (https://katoliska-cerkev.si/poslanica-svetega-oceta-

franciska-za-30-svetovni-dan-bolnikov2021) 

 

Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška vabita na VIRTUALNE 

INFORMATIVNE DNEVE v petek, 11. in v soboto, 12. 2. 2022, od 9. ure 

naprej preko aplikacije ZOOM. Dodatna možnost spoznavanja življenja in dela 
gimnazije ter dijaškega doma bo v ŽIVO,  v petek, 18. 2. 2022, na Vrbanski cesti 
30 v Mariboru: Dan za radovedne (od 9. do 13. ure za učence; od 12. do 13. ure 
za starše); Ogled prostorov dijaškega doma, pogovor z dijaki in vzgojitelji od 13. 
ure naprej. Več informacij: www.skofijska.si in https://www.z-

ams.si/index.php/sl/domov-dijaski Prijazno vabljeni bodoči dijaki. 
 

VAŽNEJŠI DOGODKI ŽUPNIJE BREŽICE V LETU 2021   (5. del) 
V počastitev 30. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti je v 

petek, 25. junija 2021, ob 19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka) sv. mašo za 
domovino daroval g. Rok Žlender, CM, kaplan v Dobovi, s petjem je sodeloval  

http://www.skofijska.si/
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski


 

 

Mešani pevski zbor Župnije Brežice (zborovodkinja: Jelka Žnideršič). Po maši se 
je slovesnost nadaljevala ob lipi, od leta 1991 posvečeni domovini. Slavnostni 
govornik: župan Občine Brežice, g. Ivan Molan, kulturni program: glasbenika 

Cita in Jože Galič ter lanski birmanci. Po uradnem delu bo sledila zdravica 

domovini in druženje vseh prisotnih s pogostitvijo. Organizatorji: Društvo 1824, 
Župnija Brežice in Občina Brežice. Prireditev je podprla Občina Brežice. 
Molitveno srečanje za duhovne poklice in sv. maša, ki jo je daroval g. Roman 
Travar, CM, je bila v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, v nedeljo, 27. 
6. 2021, ob 16. uri. Združili smo se v zahvali, da duhovnike imamo, za njihovo 

svetost in zvestobo Kristusu, ter za nove delavce v Gospodovem vinogradu 

Celjske škofije.  
Nedeljo Slovencev po svetu smo obhajali 4. julija 2021. 

V petek, 9. 7. 2021, smo začeli z devetdnevnico, ki je namenjena duhovni 

podpori animatorjem in vsem udeležencem letošnjega oratorija. 

Oratorij Brežice je potekal 18. 7. - 25. 7. 2021, tema: CARLO ACUTIS, geslo: 

ORIGINALEN SEM! 

Krištofovo nedeljo smo obhajali v nedeljo, 25. julija. Ob blagoslovu vozil smo 

zbirali darove za vozila misijonarjev. 

V soboto, 31. 7. 2021, so pretekla štiri desetletja, odkar je g. Milan Kšela prišel 
kot župnik v Brežice. Jubilej, ki se v vsej zgodovini naše župnije še ni zgodil. 
V nedeljo, 8. avgusta 2021, smo obhajali župnijsko žegnanje v čast sv. 
Lovrencu. Ob 10. uri je slovesno sveto mašo vodil dekan Videmske dekanije g. 

Roman Travar, lazarist, župnik v Artičah in na Sromljah. 
Ob 10. obletnici, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja Pavlina 

Zakonjšek († 6. 8. 2011) smo v sredo, 11. avgusta 2021, organizirali obletno 

mašo za † Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v njuni rojstni župniji Marija 
Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana.  

Rokovo žegnanje v čast sv. Roku smo pričeli na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta 2021, ob 19. uri. Pri tej maši, ki jo je imel g. dr. Ivan 

Štuhec, voditelj Slomškove ustanove v Mariboru smo blagoslovili zdravilne rože 

in obnovili posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji. 
Na Rokovo, 16. avgusta 2021, so bile svete maše ob 6. (g. Matej Užmah, CM, 
župnik v Dobovi, 7. (g. Janez Žakelj, župnik v Cerkljah ob Krki), 8. (g. Roman 
Ivanetič, bivši kaplan v Šentjerneju), 9. (g. Jože Pacek, župnik na Čatežu ob 
Savi), 10. (slovesna, naddekan g. Jože Špes) in 19. uri (p. Krizostom Komar, 

OFM). 

Na Rokovo nedeljo, 22. avgusta 2021, so bile svete maše ob 8., 10. (slovesna, 

zlatomašnik g. Alfonz Lampret, duhovni pomočnik v Mozirju) in 19. uri.                                             

 

 (se nadaljuje) 



 

                                          
10. obletnica 

 

 

NEDELJA 
5. med letom  

 

Pavel Miki, duhovnik in 

drugi japonski mučenci 
 

 

 

6. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane / za † Kostevc Marijo (obl.) 

za † sorodnike Ivančič in Priveršek  

za † Kregar (Kopp) Marijo 

 

za † Kovačič Terezijo (30. dan) in sestro Starčič 
Jožico 

PONEDELJEK 
Nivard,  

redovnik 

7. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za duhovno rast krščanskih družin 

 

za †  sestro Marjanko in družino Turk-Bujak 

TOREK 
 Hieronim Emiliani,  

redovni ustanovitelj 

Prešernov dan 

8. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za †  Zorko Anico (nam. cv.) 

 

za †  Bahč Avgusta (6. obl.) in sina Bogdana / 

za † Godler Vero (7. dan) 

SREDA 
Apolonija (Polona),  

devica, mučenka 

  9. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za †  Polonco in Ivana Gabrič in vse † sorodnike  

ČETRTEK 
Sholastika,  

devica, redovnica 

  10. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za duše v vicah 

 

za † Stanislava Strgar (30. dan) 

PETEK 
Lurška Mati božja,  

svetovni dan bolnikov 

11. 2. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

v čast Lurški Mariji za zdravje bolnikov 

za † Jačmenica Marijana (30. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Humbelina,  

redovnica 

12. 2. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Slavka Ogorevca iz Brežic (nam. cv.) 
 

za † Tinko in Milana Kralj, starše Krstnik, † 

prijateljice Marijo in Reziko   

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 

 

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/

