
  

1. berilo: 1 Mz 15,5-12.17-18; Psalm: Ps 27; 2. berilo: Flp 3,17-4.1; Evangelij: Lk 9,28-36 

 

2. POSTNA NEDELJA 
 

Njega poslušajte 
 

Jezus je večkrat prišel v konflikt z ljudmi ter verskimi in civilnimi 
oblastmi svojega časa (Lk 4,28-29; 5,21- 20; 6,2-11; 7,30.39; 8,37; 

9,9). Vedel je, da mu dolgo ne bodo dovolili delati to, kar je počel. 
Tudi oznanjevanje kraljestva ni bilo dopustno. Moral bi se 

umakniti ali pa ga bo doletela smrt! Drugih možnosti ni bilo. Jezus se ni umaknil. 
Zato se je na obzorju pojavila gotovost smrti na križu (Lk 9,22). V tem težkem 
trenutku se je odpravil na goro, da bi molil in v molitvi našel moč, da ne bi 
izgubil smisla za svoje poslanstvo (Mr 1,35).  

Takoj, ko je začel moliti, se je njegov obraz spremenil, njegova oblačila pa so 

postala bela in sijoča. To je bila slava Mesije, kot so si ga učenci predstavljali.  
V istem veličastnem stanju sta se pojavila Mojzes in Elija, ki sta predstavljala 
starozavezno postavo in preroke in tako potrdila, da je resnično slavni Mesija, 
obljubljen v Stari zavezi in pričakovan s strani vsega ljudstva. Poleg tega pa sta 
tudi potrdila, da vodi pot do slave preko trpljenja in smrti. S tem sta razbila 

vladavino lažne ideje o mesiji, ki je bila vizija slavnega in nacionalističnega 
Mesija.  

Ko gre za vprašanje križa, pa naj bo to na gori spremenjenja ali na Oljski gori 
(Lk 22,45), so učenci spali! Raje imajo slavo kot križ! O križu neradi govorijo ali 
slišijo. Na gori so želeli narediti vse, da bi podaljšali trenutek slave. Želeli so 
postaviti tri šotore. Medtem ko je Peter govoril, ne da bi vedel, kaj govori, se je z 

višine spustil oblak in jih prekril s svojo senco. Ob tem so se učenci prestrašili. 
Oblak je simbol Božje navzočnosti. Spremljal je Jude na njihovem potovanju 
skozi puščavo (4 Mz 10,11-12). Ko se je Jezus povzpel v nebesa, ga je prekril 

oblak in ga niso več videli (Apd 1,9).  
Iz oblaka so zaslišali glas: "To je moj Sin, izvoljenec, poslušajte ga." Z enakim 
stavkom je prerok Izaija oznanil Mesijo − služabnika (Iz 42,1). Najprej Mojzes in 
Elija, potem pa je še Bog sam predstavil Jezusa kot Mesijo, Služabnika, ki bo 
prek križa prišel v slavo. Glas se je končal z zadnjim opominom: "Poslušajte ga!" 
Mojzes in Elija sta izginila pred njim in ostal je le še Jezus. To pomeni, da bo 
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odslej samo on razlagal Sveto pismo in Božjo voljo. On je Božja beseda za 
učence: "Poslušajte ga!"  
Učencem je izkustvo spremenjenja pomagalo premagati krizo, ki jo je v njih 
povzročila Jezusova napoved trpljenja in križa. Skupnostim je pomagalo 

poglobiti vero v Jezusa, Božjega Sina, ki je razodel Očeta in postal nov ključ za 
razlago postave in prerokov. Spremenjenje je tudi danes v pomoč pri 
premagovanju krize, ki jo povzročata križ in trpljenje sedanjega časa. Trije speči 
učenci so odsev vseh nas. Očetov glas je namenjen nam, tako kot je bil njim: "Ta 

je moj Sin, izvoljenec, poslušajte ga!"  
V našem življenju so trenutki, ko je trpljenje takšno, da že pomislimo: "Bog me 
je zapustil! Ni več z menoj!" Potem pa nenadoma spoznamo, da nas ni nikoli 
zapustil, ampak da smo imeli zavezane oči in se nismo zavedali njegove 
navzočnosti. Takrat se vse spremeni in preoblikuje. To je spremenjenje! To se 
dogaja vsak dan v našem življenju. 

 

OBVESTILA 

 

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 premišljujemo Križev pot. 

 

God in praznik sv. Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega skrbnika 
obhajamo 19. marca. Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo sorazmerno 

jasno podobo o Jožefovi osebnosti. Bil je zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji 
volji glede njegovega življenjskega načrta, ob čemer je sprejel tudi vse 
spremljajoče težave. Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob predpostavki, da je 

umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovanja, umrl v družbi Jezusa in 
Marije, kar za kristjane predstavlja idealen način, kako zapustiti zemeljsko 
življenje. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih družin. 

 

Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo teden družine. Lani smo z 19. 

marcem, na praznik sv. Jožefa, vstopili v leto družine, ki se bo zaključilo letos 
junija z 10. svetovnim srečanjem družin v Rimu. Teden družine je zato uglašen 
s temo svetovnega srečanja družin, katerega geslo je »Družinska ljubezen: 

poklicanost in pot k svetosti«. 

 

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

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

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

 



POSTNI SHODI 2022 V BAZILIKI LURŠKE MARIJE V BRESTANICI 

PAPEŽ FRANČIŠEK nas je v pastirskem pismu za postni čas povabil: »Ne 

naveličajmo se in ne utrudimo, kajti ob svojem času bomo želi.« Postni čas (in 
tudi v vsem življenju) je setev, božja beseda je seme; čaka nas eshatološka žetev 
poslednjega dne in sad za večno življenje. V baziliki Lurške Marije v Brestanici 
bomo na postnih shodih razmišljali o tem in prosili Odrešenikovo Mater naj nam 
pridobi vztrajnosti in potrpežljivosti. 20. 3. 2022 - 3. POSTNA NEDELJA: ob 

15. uri: KRIŽEV POT v baziliki, SPOVEDOVANJE, ob 16. uri: SVETA 

MAŠA z govorom »Ne naveličajmo se moliti« - g. Matej Jakopič, vojaški 
vikar. Iz Brežic bomo organizirali prevoz, prijavite se v župnišču. 
 
Karitas pomoč Ukrajini Zahvaljujemo se za vsak vaš dar, ki ga lahko prispevate na 
Slovenska Karitas, Kristanova ul. 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 555 761, 

sklic: SI 00 870, namen: pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 5 EUR je mogoče 
posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Ob torkih od 9. do 12. ure 

in ob sredah od 15. do 16. ure v prostorih Župnijske Karitas v Slomškovem 
domu v Brežicah zbiramo: suho ali trajno ter dobro zapakirana osnovna živila, 
ki ne potrebujejo hlajenja (moka, testenine, mleko, olje, otroška hrana, 
konzerve: pašteta, ribe, narezek…), higienske pripomočke (pralni prašek, 
univerzalna čistilo, milo in šampon za osebno nego, pasta in ščetke), higienske 

robčke in plenice, vodo v plastenkah, oblačila za otroke, bombažno 
posteljnino, novo spodnje perilo in nogavice, odeje in spalne vreče. 
 

PEDRO OPEKA PISAL VLADIMIRJU PUTINU 
Objavljamo 2. del pisma, ki ga je prevedel novinar Družine Marjan Pogačnik. 

 

Kako bi lahko danes sprejeli dramatično smrt, vsiljeno ukrajinskim in ruskim 
vojakom? Vsi ti vojaki imajo družino, imajo brate in sestre, ki jih bodo objokovali, če 
umrejo. Mislim na ruske vojake, ki ne bodo vedeli, zakaj so umrli ali zakaj so bili 

ubiti. 

Nikoli se ni prepozno vrniti k razumu in se pridružiti človeštvu, ki si želi živeti v 

pravičnosti, bratstvu in miru. Vojna, ki si jo začel, je neodgovorno dejanje, ki 

škodi človeštvu. 
Z vojno ne bomo nikoli rešili človeških sporov; narodi tega sveta se pogovarjajo 

v dialogu in z diplomacijo. Posredovanje tretjih držav vedno lahko pomaga k 

reševanju problemov in potencialnih konfliktov, vedno je mogoče najti mirne in 

pravične rešitve. Zato je nujno spoštovati idejo, da vsi pripadamo eni sami in 

edini človeški družini. 
Skupna človeškost nas povezuje onkraj ideologij, ver ali rasnih pojmovanj. Kajti 

smo del istega človeštva, z razlikami, a svobodni in enakovredni drug drugemu. 

Naša različnost je bogastvo, ki v spoštovanju, delitvi in bratstvu polepšuje 

Življenje. 
…                                                                                                                   Oče Pedro 

https://www.druzina.si/


                                          
10. obletnica 

 

 

NEDELJA 
2. postna –  

papeška nedelja 

 

Leander Seviljski,  

menih, škof 

 

 

13. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Marijo Graner in Marijo Pleterski 

za † Marijo (obl.) in Ivana Ogorevc ter vse 

sorodnike 

 

za † Rozalijo Volčanšek (nam. cv.) / 
za † Vinka Kržana st. (obl.) 

PONEDELJEK 
Matilda,  

kraljica 

14. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † dr. Karla Jelerja (30. obl), bil župnik v 

       Brežicah 1957-1981 

za †  Slavka Ogorevca iz Cundrovca in vse † 

Vogrinčeve 

TOREK 
 Ludovika de Marillac, 

redovnica 

15. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za †  Vero Godler (nam. cv.) 

 

za †  Terezijo Kovačič (nam. cv.) 

SREDA 
Herbert, škof 

   16. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za †  Zupan Eriha in prošnjo za zdravje v družini 
ČETRTEK 
Patrik (Patricij),  

škof, misijonar 

   17. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za mir na svetu, posebno v Ukrajini 

 

za †  Igorja Kneževiča (3. obl.) 

PETEK 
Ciril Jeruzalemski,  

škof, cerkveni učitelj 

 

18. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 18.00 

za † starše Ano in Jožeta ter brata Jožeta 
Volčanšek, moža Lazarja Mijokovič, sorodnike, 
prijatelje in duše v vicah 

za †  Ivanko Piltaver (2. obl.) in družino Piltaver 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Jožef, Jezusov rednik; 
začetek tedna družine 

 

19. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za † Jožeta in Pepco Šmajgl (obl. in godovna) 
za † Ferenčak Jožeta, vse † Ferenčakove in 
Kocenove 

za † Jožeta Škofljanca in vse † iz družine 
Škofljanc in Hribar 

NEDELJA 
3. postna –  

 

Martin iz Brage,  

škof 

 

 

20. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Alojzijo, Štefko, Vero in 2 Ivana Godler 
za † Marijo Šetinc (30. dan) 
 

za † Jožeta in Barbaro Opravž 

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 

http://www.zupnija-brezice.si/

