
  

1. berilo: Prg 8,22-31; Psalm: Ps 8; 2. berilo:  Rim 5,1-5; Evangelij: Jn 16,12-15 

 

ANTONOVA NEDELJA 

 
Danes, 12. junija 2022, v naši župniji obhajamo 

takoimenovano  »Antonovo nedeljo«, v čast sv. Antonu 

Padovanskemu (1195–1231), ki ima svoj god vsako leto 

13. junija. Antonovo nedeljo obhajamo v spomin na 

nekdanje skoraj 350-letno delovanje frančiškanov v 

Brežicah, ki so oskrbovali samostansko cerkev sv. 

Antona Padovanskega. Ta cerkev je stala v sklopu 

nekdanjega frančiščanskega samostana, v katerem že od 

leta 1945 deluje brežiška gimnazija.  
Dopoldanski sveti maši in pridigi (8.00 in 10.00) bo imel p. 

Tomaž Hočevar, OFM, gvardian iz Novega mesta, ki ga v 

župniji lepo pozdravljamo. 

 

NEDELJA SVETE TROJICE 
 

Osvežujoča ljubezen 

 
Jezus je izrekel trditev, ki jo lahko izreče samo Bog, saj pozna 

vse stvari − sedanjost in preteklost, pa tudi prihodnost. Ne trdi le, 

da govori resnico, ampak sam sebe imenuje vir resnice, ko 

razglaša, da je pot, resnica in življenje (Jn 14,6). 

V tem evangeljskem odlomku obljublja, da bo svojim učencem 

poslal Duha resnice, ki jih bo vodil pri razumevanju vsega, kar je 

prišel povedat in storit! Njegova naloga je, da razkrije, kaj je resnica. Z darom in 

delovanjem Svetega Duha, ki razsvetljuje naša srca in um, moremo doumeti vse, 

kar je učil in delal, tudi skrivnost troedinega Boga – Očeta in 

Sina in Svetega Duha.  

Judje so Boga razumeli kot Stvarnika in Očeta vsega, kar je 

ustvaril (5 Mz 32,6). Sebe, Izrael (obljubljeni sin in njegovi 

dediči) pa kot Božjega prvorojenca (2 Mz 4,22).  

12. 6. 2022 



Jezus razkrije resnično naravo Boga Očeta v do takrat neslišanem pomenu. Bog 

je večni Oče po odnosu do svojega večnega in edinorojenega Sina, ki je 

vzajemno Sin samo v odnosu do svojega Očeta (Mt 11,27). Tudi Sveti Duh je 

neločljivo povezan z Očetom in Sinom. Vse tri Božje osebe imajo isto Božjo 

naravo in so med seboj neločljivo povezane. Ko gledamo Jezusa Kristusa, 

gledamo in vidimo tudi Očeta in Svetega Duha (Jn 14).  

Poslanstvo Jezusa in Svetega Duha je isto − razodeti Božjo slavo in jo deliti z 

nami, tako da nas združuje v skupnost ljubezni z Očetom in Sinom in Svetim 

Duhom. Zato svojim učencem pravi, da bo Duh razodeval slavo Očeta in Sina ter 

govoril, kar je resnično. Pred svojim pasijonom je razodel Svetega Duha kot 

»Parakleta« (Tolažnika) in Pomočnika, ki bo z njimi, da jih bo učil in vodil "v 

vso resnico" (Jn 14,17.26; 16,13). Končni cilj, namen, zaradi katerega nas je Bog 

ustvaril, je vstop vsega človeštva in stvarstva v popolno edinost Svete Trojice. S 

krstom smo že vstopili v Jezusov sinovski odnos z Očetom v Svetem Duhu in bili 

poklicani v življenje Svete Trojice tukaj na zemlji v veri in po smrti v večnem 

življenju.  

Klement Aleksandrijski (150-215), zgodnji cerkveni oče in učitelj v katehetski 

šoli v Aleksandriji, je zapisal: "Kakšna osupljiva skrivnost! Obstaja en Oče 

vesolja, en Logos (Beseda) vesolja in tudi en Sveti Duh, povsod eden in isti; 

obstaja tudi ena devica, ki je postala mati, in to je 'Cerkev'."  

Sveti Duh je tisti, ki nam razodeva Očeta in Sina ter nam daje dar vere, da 

spoznamo in razumemo resnico Božje besede. Po Svetem Duhu oznanjamo svojo 

vero v odrešujočo smrt in vstajenje Jezusa Kristusa do njegovega drugega 

prihoda. Po njem je v naše srce izlita Božja ljubezen (Rim 5,5), da zmoremo v 

njej in po njej ljubiti vse na Kristusov in Očetov način. Po njem lahko tudi 

vidimo vse ljudi in stvari na njun način ter z njima gradimo že na tej zemlji Božje 

kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru, ki se bo v polnosti uresničilo ob 

Jezusovem drugem prihodu. 

 
Hvala, Modrost, da igrivo vstopaš v moje življenje in mi prinašaš resnico, ljubezen, 
da bi lahko odprl vrata tebi in tako dovolil, da prosevaš skozi mene tudi na druge. 

 

OBVESTILA 
 

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. 



 
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  

najpozneje do četrtka, 16. junija 2022, v župnišču.  

 

V počastitev 31. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti vas 

vljudno vabimo na slovesnost z mašo za domovino, ki jo bo imel g. Vlado 

Leskovar, župnik na Bizeljskem in soupravitelj Župnije Kapele, letošnji 

srebrnomašnik (25 let mašništva), v soboto, 25. junija 2022, ob 19. uri v Brežicah 

(cerkev sv. Roka). Vljudno vabljeni! Organizatorji: Društvo 1824, Župnija 

Brežice in Občina Brežice. Prireditev je podprla Občina Brežice. 

 

Od ponedeljka, 30. maja 2022 je odprta začasna pisarna v Brežicah, v 

Slomškovem domu, za pomoč staršem in otrokom pri nakupu delovnih 

zvezkov za prihajajoče novo šolsko leto. Pisarna je odprta od 30. 5. - 27. 6. in 

16. 8. – 5. 9., vsak ponedeljek med 9.00 in 11. uro. Za dodatne informacije smo 

vam na voljo na številki 051 658-677 (Barbara). Prisrčno dobrodošli.  
 

Spoštovani starši, Škofijska gimnazija in v Dijaški dom A. M. Slomška v Mariboru  

prijazno vabita vaše otroke, ki v tem šolskem letu zaključujejo 6., 7. in 8. razred OŠ, 

da se udeležijo programa PUSTOLOVŠČINA+, ki ga pripravljajo animatorji, 

profesorji in vzgojitelji na Škofijski gimnaziji in v Dijaškem domu AMS. 

PUSTOLOVŠČINA+ se bo dogajala, od 29. 6. do 1. 7. 2022, v našem Zavodu in 

okolici. Cena: 20€/osebo. Prijave zbiramo do 15. 6. oz. do zapolnitve prostih mest. 

Prijavite se preko spletnega obrazca: https://forms.office.com/r/3TH0BThChu 

Več informacij:  www.z-ams.si.  

 

Krščanska kulturna zveza in Župnija Brežice vabita na Recital Samó Gregorčič 

(recital: Janko Krištof, glasba Andrej Feinig, režija: Aleksander Tolmaier), ki bo v 

torek, 5. julija 2022, ob 19.30 v Slomškovem domu, Kržičnikova 2 v Brežicah. 

Prisrčno vabljeni. Vstop prost. 

 

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. 

 

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.  

 

https://forms.office.com/r/3TH0BThChu
http://www.z-ams.si/


 

                                             
10. obletnica 
 

 

NEDELJA 

NEDELJA SVETE 

TROJICE; 

ANTONOVA 

NEDELJA 

Eskil, mučenec 

 

 

12 . 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Vero Godler  

za † Kresonja Štefana 

 

za †  Jamnik Ivana (obl.), starše Jamnik-Krstnik, 

vse sorodnike, prijatelje in dober namen 

PONEDELJEK 
Anton Padovanski, 

redovnik, cerkveni učitelj 

13. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Pučnik Martina iz Slovenskih Konjic 

 

za †  Šepec Petra in sorodnike 

TOREK 
Valerij in Rufin,  

mučenca 

14. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

Ob 19.00  

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

v bolniški kapeli 

za † Germovšek Marjana (nam. cv.) 

SREDA 
Vid, mučenec 

   15. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za †  sestro Karlo Milić 

za †  Antona, Nežo Krstnik (obl.), starše Kralj,  

†  prijateljice Reziko, Marijo in Marjanko  

ČETRTEK 
Sv. Rešnje telo in  

sv. Rešnja kri 

   16. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za †  Martina, Marijo in Tinčeta Cerjak, Janeza, 

Terezijo in Martina Tršinar 

za †  sestro Slavico Jukič 

za † Šetinc Marijo (nam. cv.) 

PETEK 
Rajner, samotar 

 

17. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  Pukl Slavka (7. dan), sošolec iz Maribora 

za †  Župevc Alojza (ob 90-letnici rojstva) in  

vse  †  v družini 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Gregor Janez Barbarigo, 

škof 

 

18. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  Darka Krošelj (nam. cv.) 

za † starše Vretič Ivana (20. obl.), Cecilijo in 

Veroniko (10. obl.), starše Omerzu, Miciko in 

Jožeta Koprivnjak, Maksa in Ano Zorko ter 

Marijo Pečar 

NEDELJA 

12. med letom; 

 

Nazarij,  

prvi koprski škof 

 

 

19 . 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Ferenčak Jožeta, svaka Toneta Ajster ter 

sorodstvo  

za † Ivana (obl.) in Marijo Ogorevc ter vse 

sorodnike 

za †  Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah 

 

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/

