
  

1. berilo: 5 Mz 26,4-10; Psalm: Ps 91; 2. berilo: Rim 10.8-13; Evangelij: Lk 4,1-13 

 

1. POSTNA NEDELJA 
 

V postu lahko dajem sebe 

 
Luka pripoveduje, da je ob koncu Jezusovega štiridesetdnevnega 
bivanja v puščavi prišel skušnjavec, da bi ga skušal. Tega 

skušnjavca opisuje kot hudiča (Lk 4,1), ki se imenuje tudi oče 
laži (Jn 8,44), satan (Lk 10,18) ter duhovni vladar in bog tega 

sveta (Jn 12,31; 2 Kor 4,4). Je isti prevarant, ki je v rajskem vrtu skušal Adama 
in Evo (1 Mz 3). Jezus se je moral boriti s skušnjavo, da bi izbral svojo pot in ne 
tiste , ki jo je želel njegov Oče. To je temeljna skušnjava, s katero se sooča tudi 
vsak izmed nas. Moja ali Božja pot, moja ali Božja volja. 
Najprej je satan poskušal Jezusa pripraviti do tega, da bi kamenje spremenil v 

kruh in tako dokazal svojo nadnaravno moč ter potešil svojo osebno lakoto. Ker 
pa je Jezus hotel svoje življenje postaviti v odvisnost od Očeta in ne od tega, kar 
si sam želi zaradi trenutnih potreb, je satanovo past premagal z besedami iz Pete 
Mojzesove knjige, v kateri je Mojzes opozoril izraelsko ljudstvo, naj nikoli ne 

pozabi Boga in njegovih besed: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake 
besede, ki prihaja iz Božjih ust" (5 Mz 8,3; Mt 4,4).  
Satan je Jezusa znova skušal, ko mu je predstavil najboljše, kar bi mu svet lahko 
ponudil − veliko bogastvo, privilegije, slavo in čast ter moč, da bi vladal vsem 
kraljestvom sveta. Jezus je sprevidel past in vedel, kako lahko vse to zlahka 

prevara človekovo srce in premaga to, kar mu je najbolj dragoceno. Srce ne more 

služiti dvema gospodarjema. Odločil se je, da bo častil le svojega Očeta in služil 
le njegovemu kraljestvu. Ponovno je premagal satana z besedami iz Svetega 

pisma: "Pisano je: 'Gospoda, svojega Boga, boš častil in njemu edinemu boš 
služil'" (5 Mz 6,13).  

Satanova zadnja skušnjava je bila prepričati Jezusa, naj se postavi na vrh templja 
v Jeruzalemu, kjer Bog na poseben način prebiva s svojim ljudstvom, in tam 
naredi spektakularno znamenje, ki bi nedvomno dokazalo, da je Mesija, Božji 
maziljenec. Jezus je zavrnil Satanov preizkus, da bi dokazal svojo božansko 
trditev in je ponovno citiral besede iz Svetega pisma: "Rečeno je: 'Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga'" (5 Mz 6,16). Ko se je Jezus odpravil v puščavo, da bi se 
spopadel s hudičevo skušnjavo, ga je vodil Sveti Duh. Pri premagovanju le-te se 
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ni zanašal na moč svoje volje in svoje človeške moči, ampak na Svetega Duha, ki 
mu je dal moč, modrost, pogum, zaupanje in samoobvladovanje. Zavedal se je, 
da se ne more sam boriti proti skušnjavi.  
Tako kot on tudi mi potrebujemo moč in vodstvo Svetega Duha v boju s 
skušnjavami. Vstali Kristus nam daje svojega Duha za pomoč v naši šibkosti 
(Rim 8,26) ter da je naš vodnik in moč v času preizkušenj (1 Kor 10,13). V obilju 
nam podarja svojo milost, kadar ponižno priznavamo svojo odvisnost od njega 
(Jak 4,6), in nam pomaga, da se trdno upremo napadom satana, ki nas želi uničiti 
(1 Pt 5,8-10; Ef 6,10-18). Vedno z veseljem izlije svojega Duha na nas, da bi 

imeli pogum, ki ga potrebujemo, da se pokesamo za svoje grehe in se od njih 

odvrnemo ter zavrnemo satanove laži in prevare. Želi, da bi bojevali dober boj 
vere (1 Tim 6,12) z močjo in pomočjo, ki prihajata od Svetega Duha. 

 

OBVESTILA 

 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola Tokratna postna spodbuda 

letos nosi podnaslov »SMEJ SE!« se je začela na pepelnično sredo, 
2. marca, in se bo 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 premišljujemo Križev pot. 
 

Radio Ognjišče vabi na Gala koncert, ki bo v nedeljo, 3. aprila 2022, ob 15. 

uri. Cena vstopnice je 20 EUR, prevoza 8 EUR. Na avtobusu je še nekaj prostih 

mest, prijavite se čimprej Milki Sušin na tel.: 031 438-970. 

 

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 1. del pisma, ki ga je prevedel novinar Družine Marjan Pogačnik. 

 

Mojemu bratu Vladimirju Putinu! 

Brat Vladimir, ta četrtek, 24. februarja, smo se prebudili v veliki zaprepadenosti, ko 

smo videli, da si razglasil vojno in sprožil napad na ukrajinsko ljudstvo, suveren 

narod, ki spoštuje mednarodne zakone in ni nikoli nameraval napasti Rusije. 

Brat Vladimir Putin, državljani številnih držav smo občutili veliko grenkobo, žalost 
in sram ob tvojem dejanju, polnem norosti in megalomanije. 

Si Vladimir, predsednik Rusije, ki jo imajo mnogi po svetu radi ter jo spoštujejo 

zaradi njene človeške zgodovine in globokih duhovnih korenin. 

Sprašujemo se, kako je mogoče, da drugim narodom želiš vsiliti norost ponovnega 

vzpostavljanja cesarstva iz nekega drugega časa. 
Edina rešitev, ki si jo našel v svojem egoizmu in iztirjeni oblasti, je bila ta, da si ob 

treh zjutraj začel vojno in presenetil svoje nekdanje sovjetske brate. Minuto po 

tvojem govoru se je nad Ukrajino zgrnil oblak raket in izstrelkov. Ko smo te 

poslušali, si je bilo mogoče misliti, da je bil ta napad namenjen državi, ki grozi 

vsemu svetu. Toda v resnici ukrajinsko ljudstvo preprosto želi živeti v miru v svoji 

svobodni in samostojni državi. 
Z grožnjo, da bodo obtoženi izdajstva domovine, je bilo lahko prisiliti ruske 

državljane vojake, ki niso hoteli v boj, da so z lažnimi izgovori napadli in ubijali 

brate in sestre drugega naroda. 

Svobodni možje in žene, humanisti našega sveta, povzdignite svoj glas v obsodbo 

tega barbarskega dejanja nad ukrajinskim ljudstvom. 

Čas je, da opustimo logiko, ki svet ločuje na močne in bogate države ter na ranljive 

in revne države. Vsi smo državljani naše Zemlje, vsi smo enakovredni, vsi smo bratje 

in sestre in vsi odgovorni za gradnjo boljšega sveta za vse otroke sveta, ki bodo 

prišli za nami in nadaljevali življenje na Zemlji. Nehati moramo misliti, da imajo 

nekateri večje dostojanstvo kot drugi. 

Živimo v 21. stoletju in orožje, ki so ga izumili ljudje, lahko uniči naš planet Zemljo. 

Kako se lahko, brat Putin, igraš z ognjem ter hodiš po vrvi nad eksplozivom, ki se 

vsak hip lahko razleti in ustvari popoln kaos, zmožen uničenja naše celotne 

civilizacije? 

Kam je šlo vse, kar smo se naučili iz vseh preteklih vojn, ko so se ljudje vojskovali in 

drugega niso sprejemali kot enakovrednega sebi, kje je modrost junakov, pesnikov in 

pisateljev, ki so branili ideale vsega človeštva proti barbarstvu, tiraniji in diktaturi? 

Ko bi le lahko bili, brat Vladimir, bolj človeški, spoštljivi, bolj pošteni, pristni in 

resnicoljubni. Kajti samo resnica nas bo osvobodila in napravila bolj bratske. 

… 

Oče Pedro 

https://www.druzina.si/


 

                                          
10. obletnica 

 

 

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 

PONEDELJEK 
Perpetua in Felicita, 

mučenki 

7. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Martina Pavloviča (4. obl.) in  
Viljema (1. obl.) 

za †  Ivanko Ogorevc (obl.), vse † Ogorevčeve, 

Franca Ferenčak in Jožefo Novak 

TOREK 
 Janez od Boga,  

redovni ustanovitelj 

8. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00  

za dobrotnike Slomškovega doma 

za †  Albino Lašič (7. dan) 
za †  Natjo Sunčič Jenko (30. dan) 

SREDA 
Frančiška Rimska, 

redovnica 

   9. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za †  Kšela Franca (obl.) in Ano 

 

za †  Slavka Kalin (obl.) in starše  

ČETRTEK 
40 mučencev iz Armenije 

   10. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za †  Slivšek Antona (nam. cv.) 
za †  Germovšek Marjana (7. dan) 

PETEK 
Benedikt, škof 

 

11. 3. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Anico Zorko 

za †  Žnideršič Pepco-Jožefo (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Inocenc I., papež 

12. 3. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za mir na svetu in v Ukrajini 

 

za † Hasičić Mojco (nam. cv.) 
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.) 
 

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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