
  

1. berilo: Apd 72,1-11; Psalm: Ps 104; 2. berilo:  Rim 8,8-17 ali 1 Kor 12,3b-7.12-13;  

Evangelij: Jn 14,15-16.23b-26 ali Jn 20,19-23 

 

BINKOŠTI 

 

Gospod, ti si veter za moja jadra 

 
Po smrti in vstajenju je Jezus dal svojim učencem dar Svetega Duha. Dihnil je 

vanje in jim rekel: "Sprejmite Svetega Duha! (Jn 20,22) Vedel 

je, da bodo njegovi učenci potrebovali njegovo moč, da bodo 

lahko opravljali zaupano jim poslanstvo.  

Tako kot je Bog vdihnil življenje v Adama, tako je dar Svetega 

Duha podelitev »novega življenja« za njegovo izvoljeno 

ljudstvo. S tem darom se začne novo stvarjenje. Bog nas 

ponovno ustvarja v svojo slavo.  

Evangeliji nam povedo, da je bil Jezus napolnjen s Svetim 

Duhom, ko je bil krščen v reki Jordan: »In Janez je izpričal: 'Videl sem Duha, ki 

se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim.'" (Jn 1,32; Mr 1,8; Mt 3,11) 

"Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni 

po puščavi ...« (Lk 4,1) »Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem 

se je razširil po vsej okolici.« (Lk 4,14)  

Tako kot je bil Jezus na začetku svoje službe maziljen s Svetim Duhom, so tudi 

učenci potrebovali njegovo maziljenje, da so lahko opravljali poslanstvo, ki jim 

ga je zaupal.  

Sveti Duh je dan tudi vsem nam, ki smo krščeni v Jezusa Kristusa, da bi nam 

omogočil živeti nov način življenja − življenje v ljubezni, veselju, miru in 

pravičnosti (Rim 14,17). Naše srce napolnjuje z Božjo ljubeznijo (Rim 5,7) ter 

nam daje moč in pogum, ki ju potrebujemo, da bi živeli kot vere polni Kristusovi 

učenci. Duh nam pomaga v naši šibkosti (Rim 8,26) in nam omogoča, da rastemo 

v duhovni svobodi − svobodi od dvomov, strahu in 

suženjstva naših neobvladljivih želja (2 Kor 3,17; Rim 

8,21). Duh nas poučuje o Božjih poteh in nas vodi, da 

živimo v skladu z Božjo voljo. Vliva nam zaupanje, da 

lahko Boga resnično imenujemo Oče. Podeljuje nam 

polnost blagoslovov na tem in onem svetu. Omogoča nam 
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videti in doumeti resničnosti, ki jih brez njega ne moremo biti deležni. Po njem 

lahko že zdaj v ogledalu vere kontempliramo obljubljene stvari, ki jih bomo 

nekoč uživali.  

Pri sveti birmi smo bili potrjeni v Svetem Duhu. Dobili smo zagotovilo, da je 

gotovo v nas. Ali se zavedamo, kako ga pravzaprav »žalostimo«, ker ne moremo 

verjeti, da je v nas? Prestavljajmo si, kako bi se počutili, če bi nam nekdo, ki nas 

je povabil v svojo hišo, potem ko smo že vstopili, nenehno govoril »pridite, 

pridite« in bi nas sploh ne opazil.  

Vedimo, da navzočnost Svetega Duha ni odvisna od naših občutkov. On je v nas 

in želi v nas delovati. Želi, da smo tudi mi z njim in mu dopustimo, da sme biti 

dejavno navzoč v vsem, kar smo in imamo. Zato je naša prošnja, da pride, 

pravzaprav dovoljenje, da sme na svoj način delovati v nas in po nas. To 

dovoljenje mu dajemo na poseben način tudi tako, da se vsak dan znova 

zahvaljujemo za to njegovo navzočnost v nas in drugih ter ga slavimo in 

poveličujemo. S tem izpovedujemo vero vanj in se odpiramo njegovi dejavni 

navzočnosti v globinah srca, v naši skriti kamrici, v vseh naših čutenjih, čutih, 

željah, mislih, besedah in dejanjih. 

 

OBVESTILA 
Zaključek veroučnega leta bo danes, v nedeljo, 5. junija 2022, s sveto mašo ob 10. 

uri. Veroučenci bodo prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige 

Slomškovo bralno priznanje. 

 

Danes je prva nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za vzdrževanje 

Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 

 

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. 

 
Tudi letos bomo v spomin na nekdanje delo frančiškanov v Brežicah obhajali 

Antonovo nedeljo, in sicer prihodnjo nedeljo, na nedeljo Svete Trojice, 12. 

junija. Dopoldanski sveti maši (8.00 in 10.00) bo imel p. Tomaž Hočevar, 

OFM, gvardian iz Novega mesta. 

 

 

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  

čimprej v župnišču.  



 

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.  

 

Ga. Agata Petrič, doma iz Lukovice pri Domžalah, ki je zaposlena pri podjetju 

City Connect d. o. o., Cesta svobode 32, Brežice, išče v Brežicah od 13. junija 

naprej za 4 mesece primerno stanovanje, garsonjero. Njen kontakt: 040 937-328. 

 

Sestri Karli v slovo 

Na četrtkov  Vnebohodni dan (26.5.2022)  je zarezala bolečina, ki se nas je vseh zelo 

dotaknila. V še tako bogatem materinem jeziku, kot da ne najdemo besed, ki bi 

opisale naša čustva. V zavidljivih več kot petdesetih letih sobivanja v Brežicah, ste 

sestra Karla, navezali nešteto znanstev in prijateljstev, ki so sedaj začutila praznino, 

ki jo težko dojemamo. Naša župnijska skupnost ne bi bila to kar je, če ne bi Vi sestra 

Karla s svojo prisotnostjo vse to obogatila. Z božjo pomočjo  ste vpletli vse svoje 

talente v vsak dan in se aktivno vključevali v vse pore krščanskega življenja v župniji. 

Nobeno dogajanje v župniji, ne bi bilo to kar je bilo, če ne bi vaša skrbna in 

ustvarjalna roka razporedila šopkov in ikeban. Poskrbela za urejenost oltarjev in 

mašniških oblačil. In če pomislimo koliko otrok, sedaj so že tudi sami starši, se s 

toplino v srcu spominjajo tete Karle, ki jih je previjala, hranila in vzgajala. Težko je 

našteti vse kar ste naredili, sestra Karla, a smo vam za vse iz srca hvaležni. Naj vam 

Gospodar življenja  obilno poplača. Zadnja leta pa se je življenje spremenilo. Pred 

vas je postavilo preizkušnjo bolezni in trpljenja, ki ste ga potrpežljivo prepletali z 

Jezusovim trpljenjem in ga darovali. In ko smo zvedeli, da ste v bolnišnici smo molili 

in pričakovali, da se vrnete domov. A nas je Bog znova  spolnil na besede: »Moja 

pota niso vaša pota…« Ob slovesih se vedno znova  zavedamo naše minljivosti in da 

nam je življenje podarjeno. A ta dar sprejeti in ga dostojno v vsej polnosti živeti je 

dano le nekaterim. Poraja se nemir, ko želimo razumeti, zakaj se moramo ločiti. 

Hvaležni, ker ste bili del naše skupnosti, vas bomo sestra Karla ohranili v spominu in 

molitvah. Ko boste v Jezusovi družbi, se spomnite na nas. Hvala ker ste bili z nami. 

Prosimo predobrega Zveličarja, naj odpre nebeški Jeruzalem, mesto večnega 

počitka za one, ki zaspijo v Gospodu in sprejme našo sestro Karlo s svojo 

odrešenjsko ljubeznijo. 

   V imenu župnije:  Adamič Majda in Kolić Mateja 



 

                                             
10. obletnica 
 

 

NEDELJA 

BINKOŠTI; 

Bonifacij,  

škof, mučenec; 

zaključek  

veroučnega leta 

 

 

5. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † stare starše Grubič, teto Jožefo Hribar in 

Mihaela Jalovec  

za † Braneta Rožmana, starše Rožman-Župevc, 

sestro Stanko in s. Amato Rožman 

 

za †  Marijo Šetinc (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Marija Mati Cerkve, 

binkoštni ponedeljek 

6. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Vintar Danila iz Novega mesta 

 

za †  Metko Gorišek (30. dan) 

TOREK 
Robert Newminstrski,  

opat 

7. 6. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

Ob 19.00  

Jutranje svete maše ne bo. 

v Ljubljani v zahvalo Bogu za življenje 

v bolniški kapeli 

za † Iskra Ivanko (ob 90. obl.) in Milana 

za †  Franca Kelhar (obl.) in Amalijo 

SREDA 
Medard, škof; 

Dan Primoža Trubarja 

   8. 6. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

Jutranje svete maše ne bo. 

 

za †  sestro Karlo 7.dan 

ČETRTEK 
Primož in Felicijan, 

mučenca 

   9. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

v čast Sv. Duhu za razsvetljenje 

 

za † Slivšek Antona (nam. cv.) 

PETEK 
Bogumil Poljski, škof 

 

10. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma   

za †  Janka Kos in Ivana Golob 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Barnaba,  

apostol 

 

11. 6. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za  trdnost vere in edinost v Cerkvi 

za † Jožeta Škofljanca (obl.), †  Škofljančeve in 

Hribarjeve ter Reziko Kovačič (obl.) 

za †  Bogovič Franca (nam. cv.) 

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 

 

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/

