
  

1. berilo: Iz 66,10-14c; Psalm: Ps 66; 2. berilo:  Gal 6,14-18; Evangelij: Lk 10.1-12-17-20 

 

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 

 
Prva nedelja v juliju je že vrsto let posvečena Slovencem, ki živijo izven meja 

Slovenije, v različnih deželah in na drugih kontinentih. Slovesno somaševanje ob 

10.00 bo v nedeljo, 3. julija, v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču na 

Brezjah vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. 

 

14. NEDELJA MED LETOM 
 

Gospod me vodi 

 
Ko je Jezus naročil sedemdesetim učencem, naj gredo med 

ljudi oznanjat Božje kraljestvo, jim je dal vizijo velikega 

polja, ki je pripravljeno za žetev. Pogosto je uporabljal to 

podobo, da bi predstavil prihod Božjega kraljestva. Žetev je 

sad mnogih prizadevanj in rasti − začenši s setvijo semen, 

nato z rastjo do zrelosti in nazadnje s pospravljanjem žita s 

polja.  

 

Na podoben način se Božja beseda seje v srca dovzetnih 

moških in žensk, ki jo poslušajo in slišijo, jo sprejmejo z 

zaupanjem in poslušnostjo, nato pa njene sadove delijo z 

drugimi. Žetev, ki jo je imel Jezus v mislih, ni bila samo 

zbiranje izraelskega ljudstva, ampak vseh ljudstev (in narodov) sveta. Evangelist 

Janez poudarja, da je "Bog tako vzljubil svet, da je dal svojega edinorojenega 

Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno 

življenje." (Jn 3,16)  

 

Prerok Izaija je že pred njim napovedal čas, ko bodo volkovi in 

jagnjeta živeli v miru (Iz 11,6 in 65,25). To se gotovo nanaša na 

drugi Kristusov prihod, ko bomo vsi združeni pod njegovim 

gospostvom, potem ko bo vzpostavil popolno vladavino Boga  
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Očeta. Do takrat pa morajo učenci pričakovati nasprotovanje in preganjanje od 

tistih, ki ne želijo sprejeti evangelija.  

 

Jezus nas je prišel osvobodit iz oblasti greha, satana in smrti. Mi pa smo 

povabljeni, da s hvaležnostjo in služenjem damo vse svoje moči in zmožnosti na 

razpolago vstalemu Kristusu, da bo lahko uresničil svoje poslanstvo.  

 

Svojim učencem je dal navodila, kako naj opravljajo svojo službo. Naj hodijo iz 

kraja v kraj in služijo drugim brez zvijačnosti in prevar, polni nesebične ljubezni, 

miru in preprostosti. Vso pozornost naj namenijo oznanjevanju Božjega 

kraljestva in naj jih od tega nič ne odvrne. Potujejo naj z lahkoto. S seboj naj 

vzamejo le tisto, kar je nujno potrebno. Za seboj naj pustijo vse, kar bi jih motilo 

in oviralo pri njihovem oznanjevanju. Svojega dela ne smejo opravljati zaradi 

zaslužka, temveč zastonj, kakor so tudi dobili. "Uboštvo v duhu" osvobaja 

pohlepa in ukvarjanja s premoženjem ter naredi več prostora za troedinega Boga 

in njegovo dejavno ljubezen. Jezus Kristus želi, da bi bili njegovi učenci odvisni 

od njega in ne od sebe.  

 

Svoja navodila zaključi z opozorilom: Če ljudje zavračajo Božje povabilo in 

njegovo besedo, potem si sami prikličejo obsodbo. Vsak je odgovoren zase. S 

tem, kako se odzovemo na njegovo besedo, pričujemo za troedinega Boga ali 

proti njemu.  

 

Jezus prav tako jasno povedal, da je pravi vir našega veselja troedini Bog in 

samo on. Ne glede na okoliščine, v dobrih in slabih časih, v uspehu ali porazu, 

nam vedno zagotavlja zmago v Jezusu Kristusu (1 Kor 15,57). Ker smo njegovi 

učenci, sta nam bili dani duhovna oblast in moč za premagovanje del teme in zla 

(1 Jn 2,13- 14). Želi delovati v vsakem od nas in po vsakem v svojo slavo in v 

izgradnjo Božjega kraljestva veselja, miru, pravičnosti, ljubezni in človeškega 

bratstva. 

 
Gospod, hvala za čas, ki ga lahko preživim s teboj,  

ko slišim tvoj glas, vidim tvojo vizijo, občutim tvojo bližino,  
okušam tvojo dobroto, vonjam sadove tvojega delovanja,  

zaznavam tvojo prisotnost na toliko nenavadnih in presenetljivih načinov!  
Gospod, hvala, da me vodiš tja, kjer me potrebuješ,  

in mi zagotavljaš, da je to dovolj. Hvala za mir, ki mi ga podarjaš. 
 
 
 



OBVESTILA 
 

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. 

 

V sredo, 6. julija 2022, bo ob 20.00 v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, redna 

seja članov ŽPS Župnije Brežice. Glede na pomembnejše aktualne dogodke, ki 

nas čakajo, prosim za zanesljivo udeležbo. 

 

V župniji smo 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 bo odprta še 16. 8. – 5. 9., 

vsak ponedeljek med 9.00 in 11.00. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 

številki 051 658-677 (Barbara). Prisrčno dobrodošli.  

 

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.  



                                            
10. obletnica 
 

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 

PONEDELJEK 
Urh (Ulrik, Uroš), škof 

4. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za blagoslov pri delu 

 

za † Gorišek Ireno (7. dan) 

TOREK 
Ciril in Metod,  

slovanska apostola, 

sozavetnika Evrope 

5. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Darka Krošelj (nam. cv.) 

 

za † Kastelic Ivana (7. dan) 

SREDA 
Marija Goretti, devica, 

mučenka 

   6. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za †  Gori Eleno (obl.) 

ČETRTEK 
Anton Zaccaria, duhovnik, 

redovni ustanovitelj 

   7. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice 

 

za † Gorišek Metko in Miroslava 

PETEK 
Kilijan, škof, mučenec 

 

8. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Bogovič Franca (nam. cv.)  

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

SOBOTA 
Avguštin Zhao Rong in 

drugi kitajski mučenci 

 

9. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Štefka Kolića (ob 50. obl. rojstva) 

za † starše Marka (obl.) in Antonijo Tusun, stare 

starše Tusun in Žerjav ter † strice in teto 

NEDELJA 

15. med letom; 

Amalija (Alma), 

redovnica 

 

 

10. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Jožefo, 2 Franca in vse † Lašičeve 

 za † Lubšina Mirka (nam. cv.) 

 

za †  Zofijo Unetič in Janeza Agovič 

 

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/

