
  

1. berilo: 1 Mz 18,1-10a; Psalm: Ps 15; 2. berilo:  Kol 1,24-28; Evangelij: Lk 10,38-42 

 

16. NEDELJA MED LETOM 
 

Delovanje navdihnjeno z Ljubeznijo 
 

Po Jezusovi smrti in vstajenju so se rodile krščanske skupnosti. Soočiti so se 

morali z novimi problemi, za katere niso imeli predvidenih 

rešitev. Zato so se skušale spomniti Jezusovih besed in gest, 

ki bi jim lahko to osvetlile. V spominu so obnovili, kar se je 

zgodilo ob njegovem obisku v hiši Marte in Marije in s tem 

pomagali razjasniti problem, opisan v Apd 6,1-6. Hitra rast 

števila kristjanov je namreč povzročila delitve v skupnosti. 

Verniki grškega porekla so se začeli pritoževati nad verniki 

hebrejskega in trdili, da so njihove vdove v vsakdanjem 

življenju odrinjene in zapostavljene. V skupnosti je prišlo do 

diskriminacije in primanjkovalo je oseb za različne službe. Do takrat se ni 

pojavila potreba, da bi apostoli vključili druge osebe v koordinacijo skupnosti in 

izvajanje različnih odgovornosti v njej. Tako kot Mojzes po odhodu iz Egipta (2 

Mz 18,14; 4 Mz 11,14-15) so tudi apostoli delali vse sami. Mojzesa so zahteve 

življenja v skupnosti prisilile, da je razdelil oblast med sedemdeset voditeljev, in 

tako lažje vodil Božje ljudstvo (Raz 18,17-23; 4 Mz 11,16- 17). Tudi Jezus je 

sklical dvainsedemdeset učencev (Lk 10,1) in jih poslal, da so oznanjali prihod 

Božjega kraljestva in mu pripravili pot.  

 

Zdaj so apostoli zaradi novih težav storili enako. Sklicali so skupnost in problem 

izpostavili pred vsemi. Nedvomno jim je Jezusova beseda Marti pomagala priti 

do rešitve, kajti znašli so se med dvema resničnima potrebama, ki sta obe zelo 

pomembni in sta opredeljeni kot služenje (diakonia): služenje besedi oz. 

oznanjevanje besede in služenje mizam. Kaj torej storiti? Katera od teh dveh je 

pomembnejša? 

Jezusov odgovor Marti je pomagal razbrati težavo. Dejal je, da 

Marija ne more opustiti pogovora z njim, da bi šla pomagat v 

kuhinjo. Tako je Peter sklenil, da tako, kot je bila Marija takrat v 

službi Besede in ne bi bilo prav, da bi jo zanemarila, tako ne bi 

bilo prav, da bi apostoli zanemarili Božjo besedo zaradi delitve 
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hrane! Peter je na ta način opredelil službo apostolata apostolov: »Posvečati se 

molitvi in oznanjevati besedo.« Ni rečeno, da je ena služba boljša od druge. Ne 

sme pa se zgoditi, da bi služenje Besedi ovirale nepredvidene zahteve služenja 

pri mizi.  

 

Služba besede, ki je bila lastna apostolom (kot Mariji pri Jezusovih nogah), je 

imela dve razsežnosti: na eni strani poslušanje Besede, njeno sprejemanje, 

utelešanje, oznanjevanje, širjenje z dejavno evangelizacijo, na drugi strani pa 

zastopanje skupnosti v molitveni drži pred Bogom.  

 

Ne gre za nasprotje med obema službama: besedo in mizo. Obe sta pomembni in 

potrebni za življenje skupnosti. Potrebno je imeti osebe, ki so na voljo za oboje. 

Poleg tega je v ekonomiji kraljestva služba besede (evangelizacija) korenina, vir. 

Služba mize je rezultat, sad, je njeno razodetje. Za Luka in prve kristjane je 

"boljši del", o katerem Jezus govori Marti, služenje evangelizaciji vir vsega 

ostalega.  

 

Mojster Eckart, veliki dominikanski mistik srednjega veka, ta dogodek razlaga na 

zelo zanimiv način. Pravi, da je Marta že vedela, kako hkrati delati in živeti v 

Božji navzočnosti. Marija pa tega še ni vedela in se je morala še učiti. Zato Jezus 

ni želel prekiniti njenega učenja.  

 

Misli in življenje večine velikih krščanskih mistikov so dokaz, da tega besedila 

ni mogoče razlagati kot Jezusovo potrditev, da je molitveno, kontemplativno 

življenje boljše in bolj vzvišeno od dejavnega. Ni dobro ločevati teh dveh služb, 

kajti obe se dopolnjujeta in izrecno izražata v drugi. Sv. Benedikt izrecno naroča: 

Moli in delaj! 

 
Gospod, hvala, da me sprejemaš z Ljubeznijo takega, kot sem.  

Tudi ko tekam naokoli in želim biti glavni, gospodar vsega, kar počnem,  
ne da bi se ustavil in prisluhnil, me spomniš, da je najpomembnejše,  

da najprej prisluhnem Tebi, ki si večni navdih.  
Potem pa začnem delovati tam, kamor me kličeš, in tako, kot ti želiš. 

 

OBVESTILA 
 

Tudi letos poteka že 31. Oratorij, ki nosi naslov »Za božjo slavo«. V zgodbi 

udeleženci spremljajo Ignacija Lojolskega. Oratorij se odvija v Artičah od 17. 7. 

do 24. 7. 2022.  

 

Obnova strehe na župnišču Kakor se lahko sami prepričate, obnavljamo streho 

na župnišču, Cesta prvih borcev 34. Delo izvaja Ključavničarstvo, krovstvo 



Kovačič, Ivan Kovačič, s. p., Gabrje pri Dobovi 30, 8257 Dobova. Strešno 

kritino – opeko smo nabavili in račun zanjo poravnali v znesku 5.300 EUR že 

decembra 2021. Glede na letošnje podražitve vas prosim za finančno pomoč, da 

bomo zmogli poravnati tudi račun za delo izvajalca. Zato je današnja nabirka v 

cerkvi temu namenjena. Vaše darove pa zbiramo tudi v župnišču.  

Bog povrni za vsak vaš dar.  

Naj pride novi župnik – g. Ivan Šumljak pod novo streho. 

 

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. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov vozil in voznikov.  

 

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.  

 
SLOMŠEK O CERKVI 

 

»Vaša farna cerkev je vaše občine svetla luč. Kakor oko visoko na čeli kraljuje, in se 

ogleduje na vse kraje sveta; tako stanujejo na tem svetem kraji vsevidejoče oči Božje 

… Oh, ozirajte se pa tudi vi radi po svoji farni cerkvi, ktera je cele fare duhovsko 

oko. Farna cerkev naj je tudi cele fare serce. Od tod tečejo sedmeri studenci milosti 

božje po celi fari: od tod pride duhovsko življenje do vsake bajtice. Od farne cerkve 

se širi po hribih in dolinah veselje, pa tudi žalost.« 

 

(bl. A. M. Slomšek) 



                                            
10. obletnica 
 

NEDELJA 

16. med letom; 

Aleš, spokornik 

 

17. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Franca Kostevca 

za † Marjana Jazbarja, Marijo in Franca 

za †  Franja Risa (obl.) 

PONEDELJEK 
Elij iz Koštabone,  

diakon, mučenec 

18. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Darka Krošlja (nam. cv.) 

 

po namenu 

TOREK 
Arsenij Veliki,  

puščavnik 

19. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Roziko in Franca Dernikovič 

SREDA 
Apolinarij,  

škof, mučenec 

   20. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Cirila Ruperta ter starše Ano in Antona 

 

za †  Jožeta Černoša (ob roj. dnevu) 

ČETRTEK 
Lovrenc iz Brindisija, 

duhovnik, cerkveni učitelj 

   21. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  s. Karlo Milić (nam. cv.) 

za † Ireno Gorišek (30. dan) / 

za †  Antona (obl.), Marijo in Petra Berstovšek, 

Antona Travnikar in vse sorodnike 

PETEK 
Marija Magdalena, spokor.,  

svetopis. žena 

 

22. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Štefanijo Glinšek (nam. cv.)  

za † Ivana Kastelica (30. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Brigita Švedska, redovnica, 

sozavetnica Evrope 

23. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Franca Bogoviča (nam. cv.) 

za † Janka Kosa in družine Kos, Petan, Mrkša, 

Kržan 

NEDELJA 

17. med letom; 

Krištofova nedelja 

 

Krištof, mučenec 

 

 

24. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Vero Godler (nam. cv.) 

za † Vladimirja Cerjaka (obl.), ženo Antonijo in 

stare starše Savnik 

 

za †  Ivo Recer (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/

