
  

1. berilo: 5 Mz 30,10-14; Psalm: Ps 69 ali 19; 2. berilo:  Kol 1,15-20; Evangelij: Lk 10,25-37 

 

15. NEDELJA MED LETOM 
 

Dovolj je, da damo sebe 
 

Jezus je dramatično zgodbo o usmiljenem Samarijanu povedal kot odgovor 

pobožnemu Judu, ki je želel razumeti, kako naj živi največjo 

Božjo zapoved v vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Za 

judovskega vernika je bil zakon ljubezni jasen in preprost: 

"Ravnaj s svojim bližnjim tako, kot bi ravnal s seboj." Težava 

pa je nastala pri opredelitvi, kdo je "moj bližnji". Pod pojmom 

"bližnji" je razumel sočloveka, ki je pripadal isti zavezi, ki jo 

je Bog sklenil z izraelskim ljudstvom. Drugi naj bi ne bili 

»bližnji«. 

 

Do določene točke se je Jezus strinjal s to opredelitvijo, hkrati pa je izzval 

učitelja postave in vse nas, njegove učence, naj uvidimo, da Božji pogled na 

bližnjega zelo presega takšno ozko opredelitev.  

 

V priliki o usmiljenem Samarijanu je pokazal, kako široka sta Božja ljubezen in 

usmiljenje do vsakega sočloveka. Ko je povedal, da sta šla tako duhovnik kot 

levit kar mimo brutalno oropanega človeka, so se lahko poslušalci spraševali, 

zakaj nista hotela nuditi pomoči, ko sta ga videla napol mrtvega ležati ob cesti. 

Ali se nista zavedala, da je bil njun bližnji? In zakaj je Samarijan, tujec, ki ni bil 

vreden spoštovanja, s posebno skrbjo in na lastne stroške ravnal z njim, kot bi 

skrbel za koga iz svoje družine?  

 

Jezus domnevnega zlobneža, preziranega Samarijana, pokaže kot usmiljenega in 

ga da za zgled Judom, ki se imajo za pravoverne in pravične.  

 

Na vprašanje, zakaj se duhovnik in levit nista ustavila, da bi mu 

pomagala, lahko morda najdemo odgovor v tem. Duhovnik 

verjetno ni želel tvegati, da bi postal obredno nečistost in bi tako 

ne mogel opraviti svojega poslanstva v templju. Tako mu je 

njegovo pobožno poslanstvo onemogočilo dobrodelnost. Levit se 
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je približal žrtvi, vendar ni dejansko pomagal. Morda se je bal, da bodo 

razbojniki napadli še njega. Dal je torej prednost svoji osebni varnosti pred 

reševanjem bližnjega.  

 

Prisluhnimo znova Jezusovi priliki, ki vabi v naslednje drže: Prvič, pripravljeni 

naj bomo pomagati, tudi če so si drugi povzročili težave po lastni krivdi ali 

malomarnosti. Drugič, naša ljubezen in skrb za pomoč drugim v stiski naj bosta 

praktični. Dobri nameni in izkazovanje sočutja ali empatije do drugih niso 

dovolj. In končno, naša ljubezen do drugih naj bo tako široka in vključujoča, kot 

je Božja ljubezen. Troedini Bog nikogar ne izključuje iz svoje ljubezni in skrbi. 

Njegova ljubezen je brezpogojna. Če želimo biti torej njegovi in njemu podobni, 

naj bomo pripravljeni delati dobro drugim tako, kot je on dober do nas. 

 
Gospod, hvala za vse Samarijane, ki so mi pomagali v življenju.  

Hvala, da si po njih prišel za mano v greh in me rešil.  
Hvala, da sem lahko tudi sam komu Samarijan, da ti deluješ po meni in me tako 

spominjaš, da smo v odnosih vsi enaki, vsi sestre in bratje v tebi, Kristus. 
 

OBVESTILA 
 

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, smo 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. 

 

12. julija v Katoliški cerkvi godujeta sv. Mohor in Fortunat. Najbrž večina 

pozna Mohorjevo družbo, najstarejšo slovensko knjižno založbo, ustanovljeno 

leta 1851 na pobudo blaženega škofa Antona Martina Slomška. V Sloveniji sta 

dve cerkvi sv. Mohorja in 16 cerkva Mohorja in Fortunata. Po njih se imenuje 

več naselij Sv. Mohor, Šmohor ali Mohor. 

 

16. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god karmelske Matere Božje. Praznik 

naj kristjane spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini 

priprošnji. Spominja naj tudi na resnico, da Marija ne zapusti nikogar, ki jo 



zvesto časti, se zateka v njeno varstvo in jo posnema v dejavnem življenju. 

Karmelski Materi božji so v Sloveniji posvečene tri župnijske in štiri 

podružnične cerkve. 

 

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. 

 

Krištofova nedelja in akcija MIVA 2022 God sv. Krištofa je letos na nedeljo, 

24. julija 2022, in v Sloveniji bomo tradicionalno obhajali Krištofovo nedeljo, 

posvečeno voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo in zbiranju 

sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA. Akcija MIVA letos vstopa 

že v 35. leto, je dobro usidrana med slovenskimi verniki in hvaležni bomo, če jo 

podprete tudi v prihodnje.  Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za 

vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno 

prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar 

za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do 

misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, 

zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA 

nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za 

misijonska vozila. 

 

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.  

 

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.  

 

Najprej moli. Moli, da bi znal biti majhen, ves preprost in do kraja iskren. 

Da bi se takega majhnega najprej vzljubil sam … 

Potem se pa tak ves daj Njemu, ki edini zna učinkovito zdraviti 

naš napuh in samopoveličanje. 

 
(pisatelj Lojze Kozar, kaplan v Brežicah 1939/40) 

 



                                            
10. obletnica 
 

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 

PONEDELJEK 
Benedikt,  

opat, zavetnik Evrope 

11. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

v čast Sv. Duhu za zdravo pamet 

 

za blagoslov v družini 

TOREK 
Mohor, škof in Fortunat, 

diakon, mučenca 

12. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † rodbine Pučnik, Kšela, Magdič 

 

za † duhovnike, ki so delovali v naši župniji 

SREDA 
Henrik II., cesar 

   13. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † sodelavce 

 

za †  Žnideršič Jožefo-Pepco 

ČETRTEK 
Kamil de Lellis, duhovnik, 

redovni ustanovitelj 

   14. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

na čast Sv. Duhu za razsvetljenje in po namenu 

za † Janka (obl.) in Nežo Cvelbar, Tončko (obl.) 

in Ljuba Šteger, Anko in Antona Glogovšek, 

Marijo in Franca Kastelic ter Marijo Požar 

PETEK 
Bonaventura,  

škof, cerkveni učitelj 

 

15. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Šetinc Marijo (nam. cv.)  

za † starše Pečar Franca in Berto 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Karmelska Mati Božja 

(Karmen) 

16. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † Volčanšek Rozalijo (nam. cv.) 

 

za vse † nerojene otroke 

NEDELJA 

16. med letom; 

Aleš, spokornik 

 

 

17. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Kostevc Franca 

za † Marjana Jazbar, Marijo in Franca 

 

za †  Ris Franjota (obl.) 

 

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/

