
  

 
1. berilo: Iz 43,16-21; Psalm: Ps 126; 2. berilo: Flp 3,8-14;  

Evangelij: Jn 8,1-11 

 

5. POSTNA NEDELJA, TIHA NEDELJA 
 

Kamnita tla postajajo mehka 
 

Troedini Bog nam nikoli ne odreče svoje milosti. Njegova neomajna ljubezen in 
usmiljenje sta vsak dan nova (Raz 3,22-23). Z darom in milostjo Svetega Duha 

se lahko spremenimo in postanemo novi v Kristusu. On nas lahko osvobodi naših 
neukrotljivih želja in strasti.  
Evangeliji pogosto opisujejo, kako se je moral Jezus soočiti z nepravičnimi 
obtožbami farizejev, pismoukov in velikih duhovnikov. Ti so bili razburjeni 

zaradi njegovega učenja in so ga želeli na vsak način diskreditirati. Želeli so ga 
ne le utišati, ampak se ga znebiti zaradi njegove trditve, da govori z Božjo 
avtoriteto. 

Ko se je pojavila moralna dilema ali težko pravno vprašanje, je bilo za Jude 
značilno, da so se obrnili na rabina, da bi ta sprejel odločitev. Pismouki in farizeji 
so k Jezusu pripeljali žensko, ki so jo ujeli pri prešuštvu. Janez piše, da so hoteli 
Jezusa »preizkusiti«, da bi »imeli kakšno obtožbo proti njemu« (Jn 8,6). 
Judovska zakonodaja je prešuštvo obravnavala kot hudo kaznivo dejanje, saj je 
kršilo Božjo odredbo in uničevalo stabilnost zakonske zveze in družinskega 
življenja. Bil je eden od treh najhujših grehov, ki se je kaznoval s smrtjo. Če bi 
Jezus rekel, da je treba žensko pomilostiti, bi ga obtožili, da je prekršil 
Mojzesovo zakonodajo. Če bi rekel, da je treba žensko kamnati, bi izgubil ugled 
usmiljenega prijatelja grešnikov.  
Jezus naredi nekaj povsem nepričakovanega − začne pisati v 
pesek. Beseda za "pisanje", ki je uporabljena v evangeljskem 

besedilu, ima dobesedni pomen "zapisati zapis proti komu" (za 

podoben primer glej Job 13,26). Morda je Jezus zapisoval 

seznam grehov obtožencev, ki so stali pred njim. Obrne se na 
svoje tožnike in jim izzivalno pravi nekako tako: "Naprej, 
kamenjajte jo! Toda tisti, ki je brez greha, naj prvi vrže 
kamen." Jezus Kristus prepušča zadevo njihovi lastni vesti.  
 

3. 4. 2022 



Ko prešuštnica ostane sama z Jezusom, ji izrazi usmiljenje, toda hkrati jo 
odločno pozove, naj ne greši več. Pismouki so jo želeli obsoditi, Jezus pa ji je 
želel odpustiti ter grešnico ozdraviti in ji dati novo možnost. Njegovo dejanje je 
vključevalo izbiro − ali se bo vrnila na svojo prejšnjo pot greha in smrti ali pa bo 
sprejela Božjo ponudbo odpuščanja, obnove in novega življenja v njegovem 
kraljestvu miru, pravičnosti in ljubezni. Podaril ji je odpuščanje in nov začetek 
življenja.  
Božja milost nam omogoča, da se soočimo s svojim grehom, kakršen je, ter se s 
skesanim srcem in hvaležnim duhom za Božje usmiljenje in odpuščanje obrnemo 
k Bogu Očetu. 
 

Gospod Jezus Kristus, ti mi vsak dan daješ možnost, da se moje srce iz trdega kamna 
spreminja v mehkobo – to zmore samo tvoja Ljubezen. In tako omogočaš, da v 

odnosih živim občestvo. Hvala ti za to neskončno milost. 
 

OBVESTILA 

 

Danes, 3. 4. 2022, je prva nedelja v mesecu. Nabirka v cerkvi je namenjena za 

vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

Avtobus za Gala koncert Radia Ognjišče odpelje danes, v nedeljo, 3. 4. 2022, 

iz glavne avtobusne postaje v Brežicah ob 12.30. 

 

Rožni venec molimo v cerkvi od ponedeljka do četrtka ob 18.30 

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.  

 

POSTNI SHODI 2022 V BAZILIKI LURŠKE MARIJE V BRESTANICI 

5. POSTNA (TIHA) NEDELJA - 3. 4. 2022 - ob 15. uri: KRIŽEV POT v naravi 
izpred cerkve svetega Boštjana do bazilike; ob 16. uri: SVETA MAŠA z 
govorom »Ne naveličajmo se ruvati zla in prositi odpuščanja v zakramentu 
pokore« - msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof. 
Iz Brežic bomo organizirali prevoz, prijavite se v župnišču. 
 

V petek, 8. aprila 2022, bo v sklopu radijskega misijona v naši župniji spet 
spovedni dan, in sicer v župnijski cerkvi, od 7.00 do 20.00. 

 

Delavnica velikonočnih butaric bo v soboto, 9. aprila 2022, od 9. ure naprej v 

Slomškovem domu. Delavnico vodijo prostovoljke Župnijske Karitas. 
 



Vabimo na Križev pot po mestu, ki ga vodi g. Gorazd Bastašić, in sicer v 

soboto, 9. aprila 2022, ob 15. uri. Zbor na dvorišču brežiškega gradu. 
 

Boštjan Hari, laiški teolog (mag. teol.), član katoliškega zavoda Kerigma ima 
mesečna srečanja z naslovom »Šola ozdravljanja«. Četrto srečanje bo v soboto, 

9. aprila 2022, od 17.00 do 19.00 v prostorih Slomškovega doma.  

Dobrodošle so prijave na župnijo Brežice (031 582 301) ali direktno predavatelju 
Boštjanu Hariju (041 296 509).  
 

Blagoslov butaric, oljk in drugega spomladanskega cvetja bo pri sobotni sv. 

maši zvečer (10. 4.) in pri vseh treh nedeljskih svetih mašah na cvetno nedeljo 
(11. 4.). 

 
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. 

 

Molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev 
Dobri Bog, oče vseh ljudi, 

v času velike stiske v naši domovini in po svetu izbiramo 

može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti 

pri delu za pravičnost, varnost in mir med nami in v svetu. 
Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in z močjo tvojega Duha. 

On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi. 

Naj omehča naša srca, da bomo premagovali prepire in razdore ter spoštovali 
tvojo podobo v vsakem človeku. Jezus, Božji Sin! 

Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas, 
da nas vse osvobodiš spon in grehov ter nam podariš zgled svoje darujoče 

ljubezni. Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost in nesebičnost pri delu za 
blagor domovine. 

Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice, 
naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov! 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Slovenska škofovska konferenca 



 

                                          
10. obletnica 

 

 

NEDELJA 
5. postna - tiha; 

 

Rihard (Riko), škof 
 

 

 

3. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Vero Godler (nam. cv.) 

za † Tineta Žnideršič (obl.) 
 

za † Marijana Jačmenica (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Izidor Seviljski, škof, 

cerkveni učitelj 

4. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † župnijske sodelavce (ključarje, člane ŽPS, 
prostovoljce ŽK …) 
za †  Žnideršič Jožefo-Pepco (nam. cv.) 

TOREK 
Vincencij Ferrer,  

duhovnik 

5. 4. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00  

za † Rupert Cirila (3. obl.) 

za †  Ivana Pinterič (obl.) in Bah Ferdinanda (obl.) 

in Ivanko Bah 

SREDA 
Irenej iz Srema,  

škof, mučenec 

   6. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † mamo (obl.), očeta, 2 brata Vogrinc, 
sorodnike in duše v vicah 

za †  Albino Lašič (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Janez Krstnik de la Salle, 

duhovnik, red. ustan. 

   7. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
 

za † Pečar Berto (nam. cv.) in vse † iz družine 
Marušič 

PETEK 
Maksim in Timotej, 

mučenca 

 

8. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v dober namen in zdravo pamet 

 

za † Dragota Kolića (obl.), Štefkota in Dragico 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Maksim Aleksandrijski,  

škof 

 

9. 4. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 15.00 
Ob 19.00 

za † Šetinc Marijo (nam. cv.) 
Križev pot po mestu 
za † Ljubico in Albino Zlatič in vse † Zlatičeve 

NEDELJA 
CVETNA 

 

Domnij (Domen),  

škof, mučenec 

 

 

 

10. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Marjana Kostevc (obl.), † Kostevčeve in 
Ogorevčeve 

za † Hribar Marijo (obl.), mamo Frančiško, očeta 
Karla Hribar, za † rodbino Piltaver iz Brežic, za 
rodbino Piltaver iz Krške vasi 
 

za † Zorko Faniko 

 

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/

