
  

1. berilo: 1 Kr 19,16b.19-21; Psalm: Ps 16; 2. berilo:  Gal 5,1.13-18; Evangelij: Lk 9,51-62 

 

13. NEDELJA MED LETOM 
 

Gospod daje vso moč 

 
V Jezusovem času je rivalstvo med Judi in Samarijani spodbudilo prebivalce 

Samarije, da niso sprejeli Judov, ki so romali v Jeruzalem, zato 

so ti raje iz Galileje šli skozi dolino reke Jordan. Jezus je 

nasprotoval tej diskriminaciji in zato se je odpravil skozi 

Samarijo, kjer je bil tudi sam deležen diskriminacije in ni bil 

dobrodošel.  

 

Jakob in Janez sta želela po zgledu preroka Elija priklicati ogenj z neba in 

iztrebiti vas, ker ga niso sprejeli (2 Kr 1,10.12; 1 Kr 18,38). Menila sta, da bi jih 

zaradi druženja z Jezusom morali vsi sprejeti. Oklepala sta se stare miselnosti o 

privilegiranih osebah, češ da jim je zaradi vere v Boga vse dovoljeno in da jih bo 

on v vsem branil. Jezus ju je zaradi tega okaral in ju spodbudil, da sta se 

vprašala, kakšen duh prebiva v njiju. On namreč ni prišel, da bi ljudem vzel 

življenje, ampak da bi ga rešil.  

 

Dejstvo, da je nekdo z njim, mu ne daje pravice misliti, da je nad drugimi ali da 

mu drugi dolgujejo čast. Kristusov "Duh" zahteva ravno nasprotno: odpuščanje 

sedemdesetkrat sedemkrat (Mt 18,22), vedno in povsod.  

 

Svojim učencem je jasno povedal pogoje, da lahko nekdo hodi za njim in je 

njegov učenec. Vtisniti si mora v spomin in srce: Jezus nima ničesar, niti kamna, 

na katerega bi lahko položil glavo. Lisice in ptice so v boljšem položaju, saj 

imajo vsaj luknje in gnezda. Kdor hodi za njim, mora biti torej pripravljen, da se 

mu lahko zgodi isto. Pustiti mora vse za seboj. To je tako, kot da bi bil mrtev za 

vse, kar ima, in za vse pretekle odnose. Jezus je zahtevnejši od 

preroka Elija, ko je ta poklical Elizeja, naj postane njegov učenec 

(1 Kr 19,19-21). Nova zaveza je namreč v svojih zahtevah glede 

udejanjanja ljubezni večja od Stare zaveze. 
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Evangelij ne pove, kako so se odzvali tisti, ki so slišali njegove besede. Posreduje 

nam samo vprašanje in Jezusove besede, ki jim jih je namenil in jih namenja tudi 

nam, ki ga zdaj poslušamo. Ob njih se lahko vprašamo: Ali smo pripravljeni 

stopiti na pot, ki nam jo ponuja Jezus Kristus? Vsekakor nam daje za to potrebno 

moč v svojem Duhu. S svojim življenjem ne moremo storiti nič boljšega, kot da 

ga damo v službo Gospodu in Gospodarju vesolja. Ne moremo se kosati s 

troedinim Bogom v njegovi velikodušnosti, lahko pa mu postajamo podobni z 

njegovo pomočjo.  

 

Jezus nam obljublja, da bomo, če se bomo zaradi njega pripravljeni odreči temu, 

kar nam je najdražje, "prejeli stokrat več in podedovali večno življenje" (Mt 

19,29). Ponuja nam kraljestvo trajnega miru, neskončnega veselja, neizmerne 

ljubezni, trajnega prijateljstva in polnosti življenja. Sprejmimo to povabilo in 

zaživimo z njim to, za kar smo ustvarjeni in po čemer hrepenimo v svoji največji 

globini. 

 

Hvala ti, troedini Bog, da so tvoji klici živi, da me poiščeš vsakič, ko obtičim v stari 
miselnosti, starih merilih, in mi daš možnost, da se kot novi človek darujem.  

Hvala, da me spomniš, da za to ne potrebujem lastne moči, tvoja je čisto dovolj. 

 

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 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.  

 

V Katoliški cerkvi v Sloveniji smo letos Bogu hvaležni za štiri novomašnike; 

trije prihajajo iz ljubljanske nadškofije, eden pa iz novomeške škofije. Njihova 

povprečna starost je le 25 let in pol. Letošnji štirje novomašniki prihajajo iz 

različnih družin in z različno izkušnjo Božjega klica. Nekateri so odločitev za 

duhovništvo sprejeli takoj, pri drugih je poklic rasel počasneje.  Enega se je 

dotaknil film, drugega duhovne vaje, tretjega romanje, četrtega zgledi dobrih 

duhovnikov in ljudi. Podpirali so jih v domačih družinah in župnijah. Dva 

prihajata iz štiričlanske družine, eden iz petčlanske in eden, ki ima kar sedem 

sester, iz desetčlanske družine. 

To so Rok Gregorič, Janez Meglen, Tadej Pagon in Janez Pavel Šuštar, ki 

bodo 29. junija, na praznik apostolov Petra in Pavla prejeli mašniško 

posvečenje.  

 

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. Več informacij:  www.z-ams.si. Prijavite se preko spletnega 

obrazca: https://forms.office.com/r/3TH0BThChu  

 

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.  

 

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


                                             
10. obletnica 
 

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 

PONEDELJEK 
Ema (Hema) Krška, 

kneginja 

27. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † sestro Karlo (30. dan)  

 

za †  Gorišek Miroslava 

TOREK 
Irenej (Hotimir) Lyonski, 

škof, mučenec 

28. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

Ob 19.00  

za dobrotnike Slomškovega doma 

v bolniški kapeli 

za † Rodžak Ano in Gusak Ano 

SREDA 
Peter in Pavel,  

apostola 

   29. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za †  Vero Godler (nam. cv.) 

v zahvalo za 53 let duhovništva 

za †  Jožeta Ogorevc (obl.), vse  † Ogorevčeve 

ČETRTEK 
prvi mučenci rimske 

Cerkve; 

sklep pobožnosti vrtnic 

   30. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † Šetinc Marijo (nam. cv.) 

 

za † Gregel Marjana (5. obl.) 

PETEK 
Estera, svetopismeska žena 

1. petek 

 

1. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

v čast Srcu Jezusovemu 

pobožnost 1. petka 

za †  brata Vugrek Mirka 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Janez Frančišek Regis, 

duhovnik; 1. sobota 

 

2. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † Bogovič Franca (nam. cv.) 

molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † Florjanič Olgo (obl.) 

NEDELJA 

14. med letom; 

nedelja Slovencev  

po svetu 

Tomaž, apostol 

 

 

3. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Zupančič Zinko  

za † Žust Alenko (obl.), Zlato Berglez (obl.), 

Vladimirja, stare starše Lipej-Berglez 

 

za †  Slavka Lupšina 

 

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/

