
  

1. berilo: Apd 14,21b-27; Psalm: Ps 145; 2. berilo:  Raz 21,1-5a;  

Evangelij: Jn 13,31-33a.34-35 

 

 5. VELIKONOČNA NEDELJA 

 

Navdih Jezusove ljubezni 

 
Pri branju odlomka te velikonočne nedelje se najprej osredotočimo na prvo 

besedo, ki jo je Jezus uporabil v svojem poslovilnem govoru: "Zdaj." "Zdaj je bil 

Sin človekov poveličan." Kateri "zdaj" je to? To je 

trenutek križa, ki sovpada z njegovim poveličanjem. Križ 

je "zdaj" največja manifestacija resnice. Ura smrti na križu 

je vključena v Božji načrt; to je "ura", ko bo Očetova slava 

zasijala na svetu po slavi "Sina človekovega". V Jezusu, ki 

v uri križa izroča svoje življenje Očetu, je Bog poveličan 

tako, da razkrije svoje božansko bistvo in sprejme 

človeštvo v občestvo s seboj. V Sinovi slavi je njegova 

"izjemna ljubezen" do vseh moških in žensk, vse do 

darovanja samega sebe za tiste, ki ga izdajajo. Sinova ljubezen je takšna, da nase 

prevzame vse uničujoče in dramatične situacije, ki bremenijo življenje in 

zgodovino človeštva. 

Judova izdaja ne simbolizira toliko dejanje posameznika, temveč celotnega zla 

človeštva, nezvestega Božji volji, življenja v Božji ljubezni. Judova izdaja ostaja 

dogodek, poln skrivnosti. Na nek način nam daje možnost, da Jezusa bolje 

spoznamo. Omogoča nam videti, kako zelo ljubi svoje. Kristus nas, svoje 

prijatelje, nikoli ne izda, četudi si to zaslužimo, četudi se mu upiramo, četudi ga 

zanikamo. V njegovih očeh in v njegovem srcu smo vedno njegovi "prijatelji". 

Juda je Gospodov prijatelj tudi v trenutku, ko je s poljubom izdal svojega 

Učitelja.  

V v. 33 opazimo spremembo v Jezusovem poslovilnem 

govoru. Ne uporablja več tretje osebe. Učitelj se zdaj obrača 

na "vas". Ta "vi" je v množini in uporablja grško besedo, ki 

je polna nežnosti − "otroci". Z uporabo te besede ter s tonom 

glasu in odprtostjo srca Jezus učencem konkretno izrazi 

neizmerno nežnost, ki jo goji do njih. 
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V v. 34 beremo: "Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj." 

Grška beseda kathòs (kot) ni namenjena zgolj primerjavi: ljubite se med seboj, 

kakor sem vas jaz ljubil. Njen pomen je lahko zaporedje vzročnosti: "Ker sem 

vas jaz ljubil, se tudi vi med seboj ljubite." Ta zapoved ima lahko tudi 

eshatološki pomen. V tem smislu izraža Jezusovo željo, da bi ga v času njegove 

»relativne« odsotnosti in v pričakovanju njegovega drugega prihoda ljubili in mu 

služili v osebi njegovih bratov in sester. Nova zapoved je edina Jezusova 

zapoved. Če ni ljubezni, ni ničesar. Magrassi pravi: »Vsak brat je Kristusov 

zakrament. Preučimo svoje vsakdanje življenje: ali živimo tako z bratom in 

sestro od jutra do večera, da ga sprejmemo in ljubimo kot Jezusa Kristusa?« 

Poklicani smo stopiti iz sebe, da bi bili bližnji tistemu, ki nas potrebuje, začenši z 

najbližjimi in z najbolj skromnimi zadevami vsakdanjega življenja.  

 

Do konca si me ljubil, Jezus, odrešil si me. In v to ljubezen me vabiš vsak dan, da 

jo živim z ljudmi okoli mene. Hvala za priložnosti, ki mi jih daješ, da zaznavam 

tvojo ljubezen do mene in da jo lahko živim in predajam naprej, da je v blagoslov 

mnogim. 

 

OBVESTILA 
 

Rožni venec molimo v cerkvi od ponedeljka do petka ob 18.30 pred 

večerno sveto mašo. Pridruži se nam vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z 

molitvijo rastemo na poti svetosti. 

 

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.  

 

Danes, v nedeljo, 15. maja 2022, bo ob 11. uri v farni cerkvi obvezen sestanek 

za starše prvoobhajancev. 

Dodatni verouk za prvoobhajance bo še 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. 

 

Obletnica obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji V Sloveniji se 17. maja 

spominjamo obiska papeža Janeza Pavla II. naše države. Papež Janez Pavel II. je 



Slovenijo prvič obiskal 17. maja 1996, drugič pa 19. septembra 1999. Papež je 

leta 1996 pri nas praznoval svoj 76. rojstni dan in se je ob tej priložnosti spomnil 

tudi pomembnih obletnic slovenskega naroda v povezavi s krščanstvom na 

Slovenskem: obeležitev 1250-letnice krščanstva na Slovenskem, 1200 let od 

oglejsko-čedadske sinode, ki je začrtala misijonsko in pastoralno delo med 

Slovenci južno od Drave ter 1111 let od smrti slovanskega apostola sv. Metoda. 

 

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

mesečna srečanja z naslovom »Šola ozdravljanja«. Peto - zadnje srečanje bo v 

soboto, 21. maja 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).  

 

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. 

 

»Duhovna oskrba bolnikov v Splošni bolnišnici Brežice« V kletnih prostorih 

bolnišnice je kapelica Lurške Matere božje. Maše za pripadnike rimskokatoliške 

vere bodo ponovno organizirane vsak torek ob 19. uri od 24. 5. 2022 

dalje. Duhovna oskrba v bolnišnični kapeli je v sedanjih epidemioloških 

razmerah namenjena izključno pacientom, ki so hospitalizirani v SB Brežice.  

O možnosti udeležbe pacientov pri sveti maši uslužbenci oddelkov obveščajo 

paciente in svojce, ki takšno oskrbo želijo. 

 

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. 
 

Molitev za mir v svetu 

O vsemogočni Bog, 

ki zmoreš iz zla narediti dobro 

in celo človekovo jezo obrniti v svojo 

hvalo, 

prosimo te, uredi in odpravi vzroke tega 

nasilja, 

da bi zgolj s prepirom dosegli trajni mir 

in da bi bili narodi sveta povezani v 

trdnejšem prijateljstvu 

za oznanjevanje tvoje slave in v dobro 

vsega človeštva. 

Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 



  
                                             
10. obletnica 
 

 

 

NEDELJA 

5. velikonočna; 

Izidor, kmet 

svetovni dan družine 

 

 

15. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Vero, Štefko in Ivana Godler  

za † Berto Pečar (nam. cv.) 

 

za †  Marijo Šetinc (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Janez Nepomuk,  

duhovnik, mučenec 

16. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  starše Kodrič in sina Viljema 

 

za †  Kristino Šetinc (7. dan) 

TOREK 
Jošt,  

puščavnik 

17. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za srečo, zdravje, blagoslov in srečno življenje 

vnukinje 

SREDA 
Janez I., papež, mučenec 

   18. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  duhovnike, ki so delovali v naši župniji 

 

za †  Metko Gorišek (7. dan) 

ČETRTEK 
Krispin, redovnik 

   19. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za †  starše in brata Jožeta Osetič 

 

za † Darka Krošlja (30. dan) 

PETEK 
 Bernardin Sienski, 

duhovnik 

 

20. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  rodbine Pučnik, Kšela, Magdič  

za †  Franca Bogoviča (30. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Krištof Magellanes, 

duhovnik in drugi mehiški 

mučenci 

 

21. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za †  Štefka Kolića in po namenu  

 

za † Reziko Kovačič (obl.)/ 

za †  Marjana Špilerja (30. dan) 

NEDELJA 

6. velikonočna;  

nedelja turizma; 

 

Marjeta (Rita) Kasijska, 

redovnica 

 

 

22. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 11.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Zofijo Markovič in po namenu  

Svete maše v farni cerkvi ne bo. 

na Svetih gorah po namenu romarjev 

 

za †  Albino Lašič (nam. cv.) 

 

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/

