
  

1. berilo: Zah 12,10-11; 13.1; Psalm: Ps 63; 2. berilo:  Gal 3,26-29; Evangelij: Lk 9,18-24 

 

12. NEDELJA MED LETOM 
 

Piščal ljubezni smo 

 
Mnogi v Izraelu so v Jezusu prepoznali mogočnega Božjega moža in ga celo 

primerjali z največjimi preroki. Peter, ki se je vedno hitro 

odzval, kadar je Jezus spregovoril, je izpovedal, da je Jezus 

resnično "Božji Kristus" − "Sin živega Boga" (Mt 16,16). Tega 

mu ni mogel razodeti noben smrtnik, ampak samo Bog Oče. Z 

"očmi vere" je odkril, kdo je Jezus v resnici bil. Spoznal je, da je 

bil veliko več kot le velik učitelj, prerok in tisti, ki dela čudeže.  

Peter je bil prvi apostol, ki je javno razglasil, da je Jezus 

Maziljenec, ki ga je Oče posvetil in poslal na svet, da bi odrešil padli človeški 

rod, zasužnjen z grehom in odrezan od večnega življenja z Bogom (Lk 9,20; Apd 

2,14-36). Beseda "Kristus" v grščini je prevod hebrejske besede "Mesija" − obe 

pa dobesedno pomenita Maziljenec.  

Po njegovi izpovedi vere jim je Jezus takoj strogo naročil, naj molčijo o njegovi 

identiteti kot maziljenega Božjega Sina. Zakaj? Ali jih ni prav zato izbral in 

imenoval za apostole, da vsem oznanjajo to veselo novico? 

Jezus je vedel, da takrat še niso mogli v celoti razumeti njegovega poslanstva in 

načina, kako ga bo uresničil. Do takrat so še bile neizpolnjene stvari, ki jih bodo 

morali vključiti v svoje pravo oznanjevanje o njem. Vanj bodo namreč morali 

vključiti tudi oznanilo o njegovem trpljenju in smrti na križu ter o njegovem 

vstajenju od mrtvih, ki bo veličastno znamenje in bo potrdilo, da je resnično tudi 

pravi Bog. S svojim vstajenjem bo namreč odpravil večno smrt. Omogočil bo 

odpuščanje grehov in izničil večno prekletstvo. Ker vsega tega takrat še niso 

vedeli, jim je naročil, naj skrivnost o tem, da je Mesija, varujejo s časovno 

primernim molkom.  

Jezus je svojim učencem povedal, da mora Mesija trpeti in 

umreti, da bi se uresničilo Božje odrešenjsko delo. Prav tako jim 

je dal jasno vedeti, da je lahko njegov učenec samo tisti, ki se 

odpove sebi, vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim ter izgubi 

svoje življenje zanj, za življenje po njegovi ljubezni.  
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Učenci so bili nad vsem tem zelo presenečeni. Niso mogli dojeti, da so Božje 

misli in poti zelo drugačne od naših misli in poti (Iz 55,8).  

Če želimo biti deležni zmage Gospoda Jezusa Kristusa, je torej potrebno vzeti 

svoj križ in mu slediti, kamor nas vodi. Kaj je "križ", ki ga moramo vsak dan 

vzeti na svoje rame? To ni samo tisto, kar doživljamo in dojemamo kot veliko 

težavo ali naše nemoči. Tudi ne to, da se naše misli, razumevanja in načrti ne 

skladajo s tem, kar se dejansko zgodi, ker je Bog Oče to dopustil. Križ je 

predvsem naša vera v moč njegove ljubezni, ki je šla do konca, do smrti na križu. 

Poznati Jezusa Kristusa pomeni spoznati moč njegovega vstajenja, s katerim je 

dokončno premagal greh in smrt. Sveti Duh želi vsakemu dati darove in moči, ki 

jih potrebujemo, da bi živeli kot Božji sinovi in hčere sredi vse vseh stisk in 

skušnjav. V veri se mu zato vedno znova odpirajmo in mu dajmo možnost, da 

lahko udejanji v nas svoje poslanstvo. 

 
Hvala ti, Jezus, da me počasi vodiš do svoje podobe, da uzrem, kdo si.  

Krepiš mojo vero, da si Ljubezen, ki zame da vse in mi vse odpušča.  
Hvala za vsa znamenja, ki me spomnijo na tvojo Ljubezen,  

da lahko to melodijo Ljubezni ponesem naprej. 
 

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. 

 

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

vljudno vabimo na slovesnost z mašo za domovino v soboto, 25. junija 2022 ob 

19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka). Sveto mašo za domovino bo daroval g. 

Vlado Leskovar, župnik na Bizeljskem in soupravitelj Župnije Kapele, letošnji 

srebrnomašnik (25 let mašništva); s petjem pa jo bodo popestrili pevci Mešanega 

pevskega zbora Župnije Brežice z zborovodkinjo Jelko Žnideršič skupaj z 

Mešanim pevskim zborom KUD Anton Kreč z zborovodjo Juretom 

Juratovcem. Po sveti maši bo ob lipi blagoslovljena nova tabla o pomenu lipe in 

osamosvojitvene vojne, ki jo je pripravilo Območno združenje veteranov vojne 

za Slovenijo Brežice. Zbrane bodo nagovorili Jurij Žnideršič, predsednik 

Društva 1824, Silvo Jeršič, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

Brežice in Ivan Molan, župan Občine Brežice. Program KUD Anton Kreč Čatež 

ob Savi, zborovodja Jure Juratovec. Po slovesnosti bo sledila zdravica domovini 

in druženje s pogostitvijo. Vljudno vabljeni! Organizatorji: Društvo 1824, 

Župnija Brežice, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice in 

Občina Brežice. Prireditev je podprla Občina Brežice. 

 



V župniji bomo uvedli mesečno devetdnevnico za beatifikacijo božjega 

služabnika škofa Antona Vovka. Ker je zapustil izjemen zgled dobrega pastirja, 

še posebno v časih hudih preizkušenj, bi k tej devetdnevnici pridružili molitve za 

duhovnike, ki delujejo in še bodo delovali v brežiški župniji. Devetdnevnico 

bomo začeli vsak prvi petek v mesecu. 

 

Molitev za beatifikacijo Božjega služabnika škofa Antona Vovka 

O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu dobrega pastirja in 

pogumnega pričevalca za vero v času preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred 

vesoljno Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov zgled in bosta po 

njem rasla naša vera v tvojo očetovsko Previdnost in zaupanje v Marijino 

materinsko varstvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

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 

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 

PONEDELJEK 
Adalbert, škof 

20. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Lupšina Slavka  

za †  Habinc Alojza in Ano ter sinove Slavka, 

Antona in hčerko Miro 

TOREK 
Alojzij Gonzaga,  

redovnik 

21. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

Ob 19.00  

za †  Slavka Ogorevc iz Brežic 

v bolniški kapeli 

za † starše Ano in Jožeta, brata Jožeta Volčanšek, 

moža Lazarja Mijokovič, sorodnike, prijatelje in 

duše v vicah 

SREDA 
Janez Fisher, škof,  

Tomaž More, mučenca 

   22. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za †  Slivšek Antona (nam. cv.) 

za †  brata Francija Kelher (obl.) in sestro Sotošek 

Nado  

ČETRTEK 
Rojstvo Janeza Krstnika 

   23. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † Adija in Marjanko Brod, za † Gustelna Bobič 

 

za † starše Kaudek in v dober namen 

PETEK 
Srce Jezusovo 

 

24. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  Vero Godler (nam. cv.) 

v zahvalo in priprošnjo 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Marijino Brezmadežno 

srce, dan državnosti 

 

25. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † družini Turk in Bujak 

 

sv. Rok za † Polovič Tilko in Hočevar Anico / 

sveta maša za domovino 

NEDELJA 

13. med letom; 

 

Ciril Aleksandrijski, 

škof, cerkveni učitelj 

 

 

26 . 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † starše Ivančič ter vse žive in pokojne 

sorodnike  

za † mamo Berto Pečar (nam. cv.) 

 

za †  Savnik Janeza (obl.), družini Savnik-Vratič 

 

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. 

 

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/

