
  

1. berilo: Apd 7,55-60; Psalm: Ps 97; 2. berilo:  Raz 22,12-14.16-17.20; Evangelij: Jn 17,20-26 

 

 PRVOOBHAJANCI 2022 

 
1. BARKOVIČ KAJA 

2. BARKOVIČ LARA 

3. BOGOVIČ ZOJA 

4. DEDUKIČ GRŠAK EVA 

5. FERENČAK JULIJA 

6. GODLER VAL IZAK 

7. GRBAVAC IVA 

8. KOLMAN KAJA 

9. KREN ZOJA 

10. MATKOVIČ TILEN 

11. OREŠAR AVA 

12. PETAN JULIJA 

13. PETELINC ANAMARIA 

14. PODPEČAN FILIP 

15. PŠENIČNIK MATEJ 

16. RAČIČ LARA 

17. SUŠA ANDRAŽ 

18. ŠTERN GAŠPER 

19. VINTAR NIK 

20. ZALOKAR ŽAN 

21. ŽGALIN ISABEL LIN 

 

Vsem prvoobhajancem, njihovim staršem,  

krstnim botrom in starim staršem ob vašem prazniku  

čestitamo in želimo, da bi se odslej še raje udeleževali  

svete maše in prejemali sveto obhajilo.  

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA,  

NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA 

 

Oblačilo ljubezni 

 
Eden največjih privilegijev in odgovornosti, ki nam jih je dal troedini Bog, je, da 

molimo, ne le zase, ampak tudi za druge. Gospod Jezus je živel življenje, polno 

molitve, blagoslova in hvaležnosti svojemu Očetu v nebesih. 

Molil je za svoje učence, zlasti ko so bili v veliki stiski ali 

nevarnosti. Marko nam v svojem evangeljskem poročilu (Mr 

6,46-51) pripoveduje, da je Jezus, ko je sam molil na gori, 

videl, da so njegovi učenci v veliki stiski zaradi nevarne 

nevihte, ki je divjala proti njihovi ladji. Takoj jim je priskočil 
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na pomoč − hodil je po valovih razburkane vode, da bi pomiril njihov strah in 

umiril tudi razburkano vodo! Njegove molitve so bile osebne, neposredne in 

osredotočene na dobrobit in blaginjo drugih – zlasti, da bi našli mir in edinost s 

troedinim Bogom in drug z drugim.  

 

Najdaljšo zapisano Jezusovo molitev najdemo v Janezovem 

evangeliju, in sicer "visoko duhovniško" molitev, ki jo je 

glasno molil pri zadnji večerji z učenci (Jn 17). Ta 

najjasneje razkriva njegovo srce in um − njegovo ljubezen 

do Očeta v nebesih in ljubezen do vseh, ki vanj verujejo. V 

molitvi se osredotoča na ljubezen in edinost, ki ju želi za 

vse, ki bodo verjeli vanj in mu sledili, ne le v sedanjosti, temveč tudi v 

prihodnosti.  

Zaključi se s prošnjo za edinost med vsemi kristjani, ki izpovedujejo, da je 

Kristus Gospod. Moli za vse moške in ženske, ki bodo prišli za njim in mu sledili 

kot njegovi učenci (Jn 17,20). Na poseben način moli za vsakega izmed nas, da 

bi bili kot člani njegovega telesa, Cerkve, eno, kakor sta on in njegov Oče eno. 

Enost Jezusa, edinorojenega Božjega Sina, z večnim Očetom je enost 

medsebojne ljubezni, služenja in časti.  

Jezusova molitev na predvečer njegovega žrtvovanja kaže na veliko ljubezen in 

zaupanje, ki ju je gojil do svojih ljubljenih učencev. Vedel je, da ga bodo 

zapustili v uri preizkušnje, vendar jim je zaupal veliko nalogo širjenja njegovega 

imena po svetu in do konca vekov. Tudi nam, ki smo danes njegovi učenci, 

zaupa enako nalogo − da bi ga vsi spoznali in vzljubili.  

 

Tudi danes Gospod Jezus nadaljuje svojo visoko duhovniško službo kot naš 

priprošnjik pred Božjim prestolom. Pridružimo se torej njegovi velikoduhovniški 

molitvi, da bi vsi, ki izpovedujemo vero v Jezusa Kristusa kot Gospoda, rasli v 

ljubezni in edinosti kot bratje in sestre. 

 
Hvala ti, Oče, za oblačilo ljubezni, ki spremeni vse,  

tako pri meni kot v odnosih z ljudmi. 

 

OBVESTILA 
 

Društvo 1824 in Župnija Brežice sta organizirali župnijsko romanje v zahvalo 

za konec pandemije na Svete gore nad  Bizeljskim, minulo nedeljo, 22. maja 

2022. Romarsko sveto mašo in pridigo ob 11. uri je imel g. Gorazd Bastašić. 

Med sveto mašo je zelo lepo pel naš cerkveni mešani pevski zbor pod vodstvom 

zborovodkinje in organistkinje Jelke Žnideršič. Po sveti maši smo najprej zapeli 

Litanije Matere Božje z odpevi. To bogoslužje je vse romarje, ki nas je bilo 



okrog 100, notranje obogatilo in duhovno prevzelo. Po sveti maši sproščeno 

druženje ob dobrotah Gostilne Racman in dobri kapljici naših vinogradnikov. 

Izražena je bila želja, da bi to romanje postalo tradicionalno.  

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite 

k svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice za leto 2022, ki jih je 

napisal p. Andrej Pirš FSO in imajo naslov Anton Strle in Srce Jezusovo. 

 

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. 

 
Zaključek veroučnega leta bo prihodnjo nedeljo, 5. junija 2022, s sveto mašo ob 

10. uri. Veroučenci bodo prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige 

Slomškovo bralno priznanje. 

 

Tudi letos bomo v spomin na nekdanje delo frančiškanov v Brežicah obhajali 

Antonovo nedeljo, in sicer na nedeljo Svete Trojice, 12. junija. Dopoldanski sveti 

maši (8.00 in 10.00) bo imel p. Tomaž Hočevar, OFM, gvardian iz Novega mesta. 

 

Tudi letos vas animatorji vabimo že na 31. Oratorij, ki nosi naslov »Za božjo 

slavo«. V zgodbi bomo spremljali Ignacija Lojolskega. Oratorij se bo odvijal v 

Artičah od 17. 7. do 24. 7. 2022. Več informacij najdete na facebooku oratorij 

Kapele ali pri Martini Kelhar na tel. številki 031866412. Animatorji že pripravljamo 

vse potrebno in vas nestrpno čakamo, da skupaj ustvarimo najboljši teden poletja. 

 

Vabimo vas na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto, 18. junija 

2022. Odhod iz Brežic izpred Gimnazije ob 6.30. Za skupni prevoz se prijavite  

čimprej 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, higienske pripomočke, 

higienske robčke in plenice, vodo v plastenkah. 

 

Ga. Agata Petrič, doma iz Lukovice pri Domžalah, ki je zaposlena pri podjetju 

City Connect d. o. o., Cesta svobode 32, Brežice, išče v Brežicah od 13. junija 

naprej za 4 mesece primerno stanovanje, garsonjero. Njen kontakt: 040 937-328. 

 



 

                                             
10. obletnica 
 

 

NEDELJA 

7. velikonočna;  

nedelja sredstev  

javnega obveščanja; 

Maksim Emonski,  

škof 

 

 

29. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Ivana in Anico Medved iz Bukoška 

slovesnost 1. svetega obhajila za prvoobhajance, 

starše in krstne botre 

 

za vse †  Tomšetove iz Trnja 

PONEDELJEK 
Kancijan in drugi  

oglejski mučenci 

30. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za zdravje, blagoslov in srečno življenje vnukinje 

 

za †  Antona Habinca (obl.) in Nežo Lisec 

TOREK 
Obiskovanje Device Marije; 

sklep šmarnic 

31. 5. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

Ob 19.00  

za †  Marjana Germovška (nam. cv.) 

v bolniški kapeli 

za † Bahč Bogdana (5. obl.), Avgusta in Lončarič 

Štefko  

SREDA 
Justin, mučenec; 

začetek pobožnosti vrtnic 

   1. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Marijo (obl.) in Mihaela Priveršek ter Uršulo 

Šetinc 

za †  Ivanko Žmavčič (obl.) 

za †  časno sestro M. Karlo Milić 

ČETRTEK 
Marcelin in Peter,  

mučenca 

1. četrtek 

   2. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice; 

molitev pred Najsvetejšim 

za † Kristino Šetinc (30. dan)  

PETEK 
Karel Lwanga in drugi 

ugandski mučenci; 

1. petek 

 

3. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za zdravje in obletna za †  Vinka Kržana ml. 

pobožnost 1. petka 

za †  Stanislava Kuneja (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Peter Veronski, redovnik, 

mučenec; 

1. sobota 

 

4. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

 

Ob 19.00 

za † Marijo in Franca Žohar 

molitev za družine pred Najsvetejšim 

 

za † Berto Pečar (nam. cv.) 

NEDELJA 

 

BINKOŠTI; 

 

Bonifacij,  

škof, mučenec 

 

 

5. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † stare starše Grubič, teto Jožefo Hribar in 

Mihaela Jalovec  

za † Braneta Rožmana, starše Rožman-Župevc, 

sestro Stanko in s. Amato Rožman 

 

za †  Marijo Šetinc (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/

