
  

1. berilo: Apd 13,14.43-52; Psalm: Ps 100; 2. berilo:  Raz 7,9.14b-17; Evangelij: Jn 10,27-30 

 

SINODALNI DAN  

 
Sinodalni dan za Župnijo Brežice bo danes, 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 so 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, ki jo bo imel g. Rok 

Metličar, generalni vikar Celjske škofije in dekan Laško-Videmske dekanije. 

Sinodalni dan pa bomo obeležili tudi pri sveti maši ob 8.00 zjutraj. 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA  

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

 

Čigav glas poslušam? 

 
Ob današnjem evangeljskem odlomku se lahko kot Jezusovi 

učenci veliko naučimo. Če ga počasi beremo, se lahko učimo 

poslušati in slišati Gospodov glas. Poslušajmo, katera 

»beseda« ali »podoba« se zgodi v naših mislih ali srcu. Ne 

razmišljajmo, kaj bi morali slišati ali kakšno podobo bi morali 

imeti. Preprosto prisluhnimo njemu, ki nas ljubi in govori 

nam osebno, polaga to na naše srce.  

Ob tem odlomku nam lahko ostanejo besede: Moje ovce. Katere lastnosti imajo 

njegove ovce? Jezus pravi: »slišijo moj glas« in »hodijo za menoj«.  

Da bi lahko poslušali in slišali, moramo najprej zapreti usta in nehati govoriti ter 

odpreti ušesa, srce in začeti poslušati. Slediti pomeni, da nehamo bežati in se 

odločimo, da bomo sledili glasu, ki ga slišimo. Če ne sledimo Jezusu, komu 

potem sledimo? Vedno namreč nekomu sledimo. To je vpisano v našo najbolj 

notranjo notranjost.  
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Gospod nas vsak dan vodi na dobre pašnike − kraje, kjer se lahko hranimo z 

njegovo besedo in pijemo iz izvirov žive vode, ki je njegov Sveti Duh (Jn 7,38-

39; Jn 4,14). Če se mu pustimo voditi, bomo našli hrano in moč, ki ju 

potrebujemo, da bomo mogli vedno znova prepoznati njegov glas izmed mnogih 

drugih, mu slediti in ga udejanjati sredi svojega življenja in časa. 

 Poslušati in slišati pomeni tudi »poslušnost«. Poslušni smo lahko le, če 

poslušamo. In poslušno slediti slišanemu ni vedno enostavno, je lahko prav 

težko. To je pravo pričevanje.  

Jezus Kristus je vedno poslušal Očeta in mu bil poslušen − in to ga je stalo. Ko 

vidimo, da bo tudi nas poslušanost nekaj stala, nas lahko zgrabi panika in želimo 

pobegniti.  

Jezus se tega zaveda, zato daje zagotovilo: Nihče mi jih ne more vzeti iz rok. Te 

besede so zelo pomembne, zato so izrečene dvakrat. Zelo človeško je namreč, da 

nas ves čas prevevajo panika, tesnoba in strah, zato želi pomiriti naše srce. Smo v 

njegovih rokah, v rokah ljubezni.  

Tudi apostol Peter nam pravi, da je Gospod Jezus dobri pastir in varuh naših duš 

(1 Pt 2,25). Skrbno in osebno bdi nad vsako svojo ovco, nad učenci, ki mu 

pripadajo. Vsakega od nas osebno pokliče po imenu, naj mu sledi. A v Božje 

naročje ne bo prišel, če ga ne prepozna po delih ljubezni. Obljublja nam, da bo 

naš varuh in zaščitnik pred pastmi našega sovražnika, satana, očeta laži in 

morilca od začetka (Jn 8,44).  

Jezus tudi poudarja, da sta z Očetom eno v mislih, volji, čutenju, ljubezni, v 

besedah in dejanjih. To zedinjenje med njima ni bilo nekaj samodejnega, ampak 

je bil sad poslušnosti: »Vedno delam, kar je všeč mojemu Očetu.« (Jn 8,29; 6,38; 

17,4) »Moja hrana je izpolnjevati Očetovo voljo.« (Jn 4,34; 5,30) Pismo 

Hebrejcem pravi, da se je Jezus naučil poslušnosti iz tega, kar je trpel (Heb 5,8). 

»Bil je pokoren do smrti in sicer smrti na križu.« (Flp 2,8) Jezusova poslušnost je 

bila preroška. On je ubogal, da bi bil popolnoma prosojen za Očeta in njegovo 

razodetje. Zaradi tega je lahko rekel: »Oče in jaz sva eno!« To je bil dolg proces 

poslušnosti, ki je trajal 33 let. Začelo se je z Marijinim da (Lk 1,38) in končalo z 

»Dopolnjeno je!« (Jn 19,30) 

 

Hvala ti, Jezus, da si moj Pastir in me vodiš na pašnike, kjer se napojim žive 

vode in najem sočne paše, da potem lahko živim po tvoji volji. Tudi ko se zgubim, 

me vsakič znova poiščeš. Moje srce bije v hvaležnosti tebi, dobri troedini Bog. 

 

OBVESTILA 
 

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. 
 



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.  

 
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. 

Sestanek za starše prvoobhajancev bo prihodnjo nedeljo, 15. maja 2022, ob 11. 

uri v farni cerkvi. Dogovorili se bomo o vseh podrobnostih v zvezi s slovesnostjo. 

 

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 (ob 8.45 od spomenika Kerinov križ (nad Sv. Jedrtjo) ali odhod ob 

5.30 peš iz Brežic), s kolesi (ob 8.20 iz Brežic) in z osebnimi avtomobili. Za 

tiste, ki nimate prevoza, organiziramo skupni prevoz, zato se prijavite v župnijski 

pisarni. Pri kužnem znamenju ob cca 10.15, kjer se vsi prvič skupaj zberemo bo 

kratka romarska molitev, po njej pa skupen pohod do cerkve. 

 
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. 

 

MARIJI V ČAST 
Če bi bilo odvisno od mene, Stvarnik in Oče, bi objavil sporočilo, v 
katerem bi pisalo, da bodo v začetku meseca maja: 
- vse vrtnice po vsem svetu imele najlepše cvetove v čast Rože 
skrivnostne; 
- vse zvezde neba sijale v najlepšem sijaju v čast Zgodnje danice; 
- številni bolniki ozdravljeni v čast Zdravja bolnikov; 
- vsi grehi vseh ljudi odpuščeni v čast Pribežališča grešnikov; 

- vsi žalostni potolaženi v čast Začetka našega veselja.  

 



                                             
10. obletnica 
 

 

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 

PONEDELJEK 
Izaija,  

prerok 

9. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za zdravje oči 

TOREK 
Janez Avilski, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

10. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za †  Milko Lepšina in Milana Ferlin 

 

za †  Berne Angelo (obl.) in rodbino Urbanč 

SREDA 
Nerej in Ahilej, mučenca 

   11. 5. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za vero in moralno moč krščanskih družin 

 

za †  Kunej Stanislava (30. dan) 

ČETRTEK 
Leopold Mandič, redovnik 

   12. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za blagoslov in zdravje v družini 

 

za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.) 

PETEK 
 Fatimska Mati Božja 

 

13. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

na čast Fatimski Materi Božji 

 

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

SOBOTA 
Bonifacij, mučenec 

 

14. 5. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

v zahvalo za † mariborskega škofa dr. 

Maksimiljana Deržečnika  (44. obl.) 

za † Gašperin Tatjano, starše Sotošek in starše 

Gašperin, brata Jančita 

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 † Pečar Berto (nam. cv.) 

 

za †  Šetinc Marijo (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/

