
  

1. berilo: 2 Mz 3,1-8.13-15; Psalm: Ps 103; 2. berilo: 1 Kor 10,1-6.10-12; Evangelij: Lk 13,1-9 

 

3. POSTNA NEDELJA 
 

Gospod pognoji suho figo – ker verjame 
 

Nekateri ljudje so šli k Jezusu, da bi ga obvestili o pokolu nekaj 
Galilejcev, katerih kri je Pilat pomešal s krvjo njihovih žrtev. 
Verjetno je šlo za umor, ki se je zgodil na gori Gerazim. Ta je 
bila še vedno romarski kraj, kamor so ljudje hodili žrtvovat. 

Dogodek poudarja krutost in neumnost rimskih vladarjev v Palestini, ki so s 

takšnimi nerazumnimi dejanji izzivali versko občutljivost Judov. Tudi takrat so 
podobno kot danes komentirali dogodke, ki so se zgodili, in želeli slišati 
pojasnila tistih, ki so oblikovali javno mnenje.  

Jezus jim je odgovoril z vprašanjem. Tako jih je spodbudil, da sami razmišljajo. 
Hkrati pa jim je pokazal na takrat razširjeno razlago: trpljenje in nasilna smrt sta 
Božja kazen za neki greh, ki ga je ta oseba storila. Njegov odgovor je bil 
kategoričen: Niso bili krivi. Zanikal je ljudsko razlago in dogodek spremenil v 
izpraševanje vesti: "Če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani." Z drugimi 
besedami, če ne bo prišlo do resnične in ustrezne spremembe, bo enak pokol 
doletel vse. Kasnejša zgodovina je potrdila njegovo predvidevanje. Sprememba 
se ni zgodila. Niso se spreobrnili in štirideset let pozneje, leta 70, so Rimljani 
uničili Jeruzalem. Veliko ljudi je bilo pobitih. Jezus je že takrat videl resnost 
političnega položaja svoje države. Na eni strani je bila vedno hujša in neznosna 
rimska nadvlada, na drugi strani je bila uradna religija, ki je postajala vse bolj 

odtujena in ni razumela pomena vere v Boga v življenju ljudi.  
Da bi še bolj podprl svoje razmišljanje o konkretnih življenjskih situacijah, je 
Jezus komentiral še drug dogodek. Zaradi snežnega meteža ali česa drugega se je 

stolp v Siloi podrl in kamenje je zdrobilo osemnajst ljudi. Ljudje so mislili, da je 

to Božja kazen. On pa jim pove, da to ni res.  
Jezus je mistik, kontemplativec. Dogodke bere na drugačen način, kot je običajno 
med ljudmi. Zna brati in razlagati znamenja časa v luči Očeta in njegove ljubezni 
in usmiljenja. Zanj je svet transparenten. V njem vidi navzočnost Boga Očeta in 
klic k življenju z njim in sodelovanje z njegovo usmiljeno in služečo ljubeznijo. 
Tragične dogodke razlaga tako, da se njegovi učenci in poslušalci učijo v vsem 
tem videti Božji klic k spremembi in spreobrnjenju.  
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Jezus je pripovedoval priliko, kako je nekdo v svojem vinogradu posadil figovec. 

Tri leta drevo ni obrodilo nobenega sadu. Zato je rekel svojemu viničarju, naj ga 
poseka. Vinogradnik pa mu je odgovoril, da naj še potrpi eno leto.  
Ne vemo, ali je Jezus to priliko povedal takoj po svojih komentarjih o pokolu in 

zrušenju stolpa v Siloi. Verjetno je bil Luka tisti, ki jo je umestil sem, saj je videl 
povezavo med komentarji dogodkov in priliko o figovcu. Ne pove, kakšna je ta 
povezava. Prepušča nam, da jo odkrijemo sami.  
Priliko lahko razložimo tako: Lastnik vinograda in figovca je Bog Oče. Figovec 
predstavlja ljudi. Jezus je vinogradnik. Lastnik vinograda se je naveličal iskati 

sadove na figovcu, zato se odloči, da bo drevo izkoreninil. Tako bo več prostora 
za druge rastline, da bodo lahko obrodile sadove.  

Izbrano ljudstvo ni obrodilo sadu, ki ga je pričakoval Bog. Zato želi, da se vesela 
vest o Božjem kraljestvu prenese tudi na pogane. Jezus pa je vinogradnik, ki 

prosi, da bi figovec še malo ostal. Želi podvojiti svoja prizadevanja, da bi dosegel 
spremembo in spreobrnjenje.  

Kasneje v evangeliju spozna, da njegova podvojena prizadevanja niso obrodila 

sadov. Ne bodo se spreobrnili. Jezus obžaluje, da se niso spreobrnili, in joka nad 
mestom Jeruzalem (Lk 19,41-44). To je eden izmed pomenov prilike. Gotovo je 

še kakšen drug. Povabljeni smo, da prosimo Svetega Duha, da nas spominja, uči 
in vodi pri iskanju njenega pomena za današnji čas. 

 

Hvala ti za neomajno zaupanje, Kristus!  

Ti vztrajaš, da pognojiš suho figo, ker v njej vidiš rodovitno drevo.  
Tako kot to delaš meni, da bi obrodil nov pogled,  

Tvoj pogled – pogled ljubezni. 

 

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.  
 

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«. 

 

Na praznik Gospodovega oznanjenja, ki ga v Katoliški cerkvi obhajamo 25. 

marca, praznujemo obisk nadangela Gabrijela pri Devici Mariji v Nazaretu. Po 

Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na 



praznik obhajamo krščanski materinski dan. Vsem materam čestitamo za 
njihov praznik in se jim zahvaljujemo, da so nosilke in varuhinje življenja. 
 

POSTNI SHODI 2022 V BAZILIKI LURŠKE MARIJE V BRESTANICI 
3. POSTNA NEDELJA - 20. 3. 2022: ob 15. uri: KRIŽEV POT v baziliki, 

SPOVEDOVANJE, ob 16. uri: SVETA MAŠA z govorom »Ne naveličajmo se 
moliti« - g. Matej Jakopič, vojaški vikar.  

4. POSTNA NEDELJA - 27. 3. 2022 - ob 15. uri: ROŽNI VENEC, krajši 
KRIŽEV POT, SPOVEDOVANJE; ob 16. uri: SVETA MAŠA z govorom »Ne 

naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega« - g. Rok Metličar, 

generalni vikar, dekan in predsednik škofijske Karitas.  

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 
Zaključek pisma, ki ga je prevedel novinar Družine Marjan Pogačnik. 

Brat Vladimir, vrni se k zibelki človeške družine ter bodi brat, ki gradi skupno dobro 

in solidarnost, da bi vsi ljudje prihodnjih generacij na Zemlji lahko živeli v 

dostojanstvu, pa tudi z enakimi pravicami in dolžnostmi! 
Vojna uničuje, seje sovraštvo in za stoletja ločuje narode, preden lahko spet pridejo 

skupaj in sodelujejo. 
Ali ne bi bil denar od sofisticiranega orožja, uporabljen za smrt in teror, koristnejši 
za življenjske potrebe pozabljenih od ljudi in za gradnjo več stanovanj, šol, bolnišnic 

in omogočanje dostopa do vode za vse? 
Vedno sem verjel, da je vsak človek moj brat in sestra. Kako naj te prepričam, brat 

Putin, da pustiš vojno in ustaviš ubijanje nedolžnih državljanov? 
Prosim te, dragi Vladimir, ustavi vojno, odreci se diktaturi, laži, lažnemu videzu in 

dvojnosti. 
Bodimo vsi skupaj resnicoljubni, pravični, solidarni! 
Naj Bog Stvarnik razsvetli vse voditelji našega planeta Zemlje, da bi lahko živeli v 

bratstvu, enakopravnosti in svobodi, torej idealih človeškega dostojanstva in 

človekovih pravic.                                                                                          Oče Pedro            

https://www.druzina.si/


                                          
10. obletnica 

 

 

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 

PONEDELJEK 
Serapion,  

škof, mučenec 

21. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

na čast Sv. Duhu za zdravo pamet voditeljev 

držav 

za †  Koprivc Slavka, starše Petra in Zinko 
Koprivc ter sina Petra Koprivc 

TOREK 
 Lea,  

spokornica 

22. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00  

v dober namen 

za †  Anko (obl.) in Antona Glogovšek, Ljuba 
(obl.) in Tončko Šteger, Nežo in Janka Cvelbar, 
Marijo in Franca Kastelic ter Marijo Požar 

SREDA 
Alfonz Turibij iz 

Mongroveja, škof 

   23. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za †  Adolfa Županec (sošolec iz osemletke v 
Ljutomeru) 

za †  Albino Lašič (30. dan) 
ČETRTEK 

Katarina Švedska,  
redovnica 

   24. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za mir na svetu, posebno v Ukrajini  

 

za †  Slavka Lupšina (7. dan) 

PETEK 
Gospodovo  

oznanjenje; 

sklep tedna družine 

 

25. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

 

 

Ob 19.00 

v čast Mariji za duhovno zdravje družin 

za †  Derenda Franca, starše Derenda in Marijo 
Travnikar 

za †  Štefka Kolića, vse  †  iz družin Kolić, 
Ferenčak in Ogorevc  

za †  Cecilijo Rožman (7. dan) 
Glasbena šola Brežice, koncert ob materinskem dnevu 

SOBOTA 
Evgenija,  

mučenka 

 

26. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Zofijo (Zofko) Markovič (nam. cv.) 
za † Jamnik Ivana, starše Jamnik, Krstnik, vse 
sorodnike, prijatelje in v zahvalo  za srečno 
vrnitev otrok 

NEDELJA 
4. postna; 

 

Peregrin,  

redovnik 

 

 

 

27. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Katarino, Štefana in Davida Zver 
za † Germovšek Marjana (30. dan) 

 

za † Terezijo Živič in vse pokojne člane Živič in 
Žmavčič 

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/

