
  

1. berilo: Apd 5,27-32.40-41; Psalm: Ps 30; 2. berilo:  Raz 5,11-14; Evangelij: Jn 21,1-19 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 

 
Sinodalni dan za Župnijo Brežice bo v nedeljo, 8. maja 2022, 

hkrati bomo pri sveti maši ob 10.00 obhajali Florjanovo 

nedeljo in v župniji pozdravili gasilke in gasilce iz PGD 

Brežice – mesto, PGD Brežice - okolica in PGD Bukošek. Na 

spletni strani župnije bodo objavljene določene misli na temo 

sinodalnosti. Ob 18.30 se bomo zbrali na prostoru pred 

Slomškovim domom in imeli otvoritev drugega dela z 

vinjetami obogatenih oken na vzhodnem delu Slomškovega doma, kar pripravlja 

Društvo 1824 in g. Gorazd Bastašić. Ob 19.00 sledi sveta maša, h kateri vabimo čim 

več naših faranov. Sinodalni dan pa bomo obeležili tudi pri sveti maši ob 8.00 

zjutraj. 

Edini, ki daje rodovitnost 

 
Peter je bil po tragediji Jezusove smrti obupan in ni vedel, kaj naj 

stori. Zaradi negotovosti glede svoje prihodnosti se je vrnil k 

svojemu prejšnjemu poklicu ribiča. Šest drugih apostolov mu 

je sledilo nazaj v Galilejo.  

 

Vstali Kristus je na obali čakal Petra in druge apostole. Ko se 

je njihov čoln približal obali, jih je vprašal, če imajo kaj jesti. 

Na njegovo besedo so spustili mreže v morje. Ob velikem 

ulovu rib je ljubljeni učenec spoznal, da jim govori Kristus. 

Peter je takoj skočil iz čolna in pohitel k njemu.  

 

Spomnimo se prvega čudeža velikega ulova rib, ki se je zgodil na začetku 

njegovega poslanstva v Galileji. Peter je lovil celo noč in ni ujel ničesar, Jezus pa 

mu je naročil, naj vrže mreže (Lk 5,4-11). Ko so se trgale od teže velikega ulova, 

mu je dal nov poklic in poslanstvo − odslej bo lovil ljudi za Božje kraljestvo (Lk 

5,10). Vstali Jezus Kristus je zanj ponovil ta čudež, da bi ga spomnil na njegovo 

poslanstvo "lovljenja ljudi" oz. "pridobivanja učencev" za Božje kraljestvo.  

 

1. 5. 2022 



Ko je Petra vpričo drugih učencev trikrat vprašal o njegovi ljubezni in zvestobi, 

mu je moralo to povzročiti veliko bolečino in žalost, saj ga je pred tem trikrat 

javno zatajil. Zdaj se ni več hvalil ali primerjal z drugimi (Mt 26,33), temveč je 

poln kesanja ponižno izjavil: "Ti veš, da te imam rad." Pripravljen mu je bil 

služiti, pa naj stane, kar hoče.  

 

Gospod Jezus kliče vsakega od nas, da se mu tudi v svojih osebnih bojih, 

šibkostih in grehih približamo kot usmiljenemu Zdravniku in Odrešeniku. Vabi 

nas, naj ga izberemo za svojega Gospoda in ga ljubimo bolj kot vse drugo.  

 

Pred tem, da bi mu izkazali svojo nedeljeno ljubezen in brezpogojno zvestobo 

(Rim 8,38-39) ter prejeli njegovo milostno odpuščanje, ljubečo prijaznost in 

zvesto ljubezen, nas lahko zadrži samo grešni ponos, trmasta volja in slepi strah 

zase. Božja naklonjenost in blagoslov sta zastonjski in nezaslužen dar, ki 

neskončno presega vse, kar bi si upali pridobiti s svojim življenjem. V 

velikodušnosti in dobroti ne moremo nikoli preseči troedinega Boga. On nas je 

prvi vzljubil. Naša ljubezen do njega pa je odgovor na njegovo izjemno in 

nezasluženo naklonjenost in usmiljenje.  

 

Gospod Jezus se želi osebno približati vsakemu od nas in vsak dan trka na vrata 

naših src ter čaka na odgovor (Raz 3,20). Vedno nam je pripravljen pomagati 

rasti v spoznanju njegove velike ljubezni in v neizmernem bogastvu njegovega 

usmiljenja in dobrote do nas. Prosimo ga, naj ponovno razžari našo ljubezen do 

njega in spremeni naše življenje z močjo in delovanjem Svetega Duha, ki prebiva 

v nas. 

 

Gospod, ti si naša edina resnična hrana, edini šepet,  
edini, ki nas objameš z ljubeznijo, in ki tudi naše omejitve narediš za hrano drugim. 

Ti mi daješ rodovitnost, ko poslušam tebe – hvala ti. 
 

OBVESTILA 
 

V Katoliški cerkvi 1. maja obhajamo god sv. Jožefa delavca, moža Device 

Marije in Jezusovega krušnega očeta. Sv. Jožef je bil po svetopisemskem izročilu 

mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino 

ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa. Lik sv. Jožefa je zgled tako za 

delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju poštene plače, ki 

omogoča dostojno življenje. Višina plače mora ustrezati življenjskim potrebam 

in razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjekti civilne družbe si morajo 

prizadevati za urejeno razmerje med delom in kapitalom ter z dialogom urejati 

delavska vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske moči in varovanje 

osebne lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji. 



Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 

pobožnosti. Letošnje šmarnice imajo naslov Marija ima mnogo 

oblek avtorja p. Branka Petauerja, te bomo brali pri jutranji 

maši. Večerne šmarnice imajo naslov Marija ima rada vse 

otroke avtorice Špele Pahor.  

Obisk šmarnic priporočamo veroučencem vseh starosti, 

prvoobhajanci, starši in krsti botri pa imejte obisk šmarnic za obvezen.  

Lepo vabljeni v čim večjem številu.  

 

»Pojdi in popravi mojo Cerkev!« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, 

ki bo v Cerkvi v Sloveniji potekal od 1. do 8. maja 2022. Naj nas pri naši molitvi 

in njenem pospeševanju vodi in navdihuje neomajno zaupanje, ki se opira na 

Božjo moč in Kristusovo zagotovilo, da »vsak, kdor prosi, prejme, kdor išče, 

najde, kdor trka, se mu bo odprlo!«. 

 

V Katoliški cerkvi 4. maja praznujemo god sv. Florijana, 

mučenca. Florijan je zavetnik gasilcev in ga pogosto upodabljajo, 

ko z vrčem vode gasi ogenj. Je priprošnjik tistih, čigar domove 

pogosto ogrožata požar ali strela. 

 
Dodatni verouk za prvoobhajance bo 6., 13., 20. in 27. maja ob 18. uri v župnijski 

cerkvi. Obiskovanje šmarnic pa je lepa duhovna priprava prvoobhajancev in 

njihovih družin na slovesnost prvega svetega obhajila, ki bo v nedeljo, 29. maja 

2022, ob 10. uri. 

 

Društvo 1824 in Župnija Brežice vabita na župnijsko romanje v zahvalo za 

konec pandemije na Svete gore nad  Bizeljskim, ki bo v nedeljo, 22. maja 

2022, z romarsko sveto mašo ob 11. uri, po njej sledi druženje. Načrtovano je peš 

romanje, s kolesi in z osebnimi avtomobili. Za tiste, ki nimate prevoza, 

organiziramo skupni prevoz, zato se prijavite v župnijski pisarni. 

 

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. 

 
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, higienske pripomočke, higienske robčke in plenice, vodo v 

plastenkah. 



                                             
10. obletnica 
 

 

NEDELJA 

3. velikonočna; 

Jožef Delavec, 

praznik dela, 

začetek šmarnic in  

tedna molitve  

za duhovne poklice  

 

 

1. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Pavlovič Martina in Viljema 

za † mamo Berto Pečar, in vse †  iz družine Pečar 

 

 

za † Jožefo-Pepco Žnideršič (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Atanazij,  

škof, cerkveni učitelj 

2. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † stare starše Dimič-Cerjak, starše, 2  brata in 

sestro Cerjak, sorodnike in duše v vicah 

za † Slavka Lupšina (nam. cv.) 

TOREK 
Filip in Jakob ml.,  

apostola 

3. 5. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00  

za dobrotnike Slomškovega doma 

v zahvalo / 

za †  Bogovič Franca (7. dan) 

SREDA 
Florijan (Cvetko),  

mučenec 

   4. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Kovač Zlatka in Sedmak Franja 

 

po namenu gasilskih društev v čast sv. Florjanu 

ČETRTEK 
Gotard, menih, škof; 

1. četrtek 

   5. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za duhovne poklice; 

sledi molitev pred Najsvetejšim 

za † Špiler Marjana (7. dan) 

PETEK 
 Dominik Savio,  

dijak, zavetnik ministrantov; 

1. petek 

 

6. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

na čast Srcu Jezusovemu za spreobrnjenje; 

pobožnost 1. petka 

za † Štefkota Kolić, vse † Kolićeve, Ferenčakove 

in Ogorevčeve / 

za †  Krošelj Darka (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Gizela,  

Opatinja; 

1. sobota 

 

7. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere  

molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, Jožka, 

Draga Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka 

Marka in Toneta, vse † sorodnike Jakolič in vse 

trpeče ter pozabljene duše v vicah 

NEDELJA 

4. velikonočna; 

nedelja  

Dobrega Pastirja;  

Bonifacij IV., papež; 
sklep tedna molitve  

za duhovne poklice 

 

 

8. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Vero Godler (nam. cv.) 

po namenu gasilskih društev 

za † Matildo (70. obl.), Franca in Terezijo Vretič 

za † Eržen Aleksandro in Alojza 

 

v čast Svetemu Duhu za blagoslov sinodalnega 

dogajanja 

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;  

GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                                                           Župnijska Karitas: 041-754-877 

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

