
  

1. berilo: 1 Mz 18,20-32; Psalm: Ps 128; 2. berilo:  Kol 2,12-14; Evangelij: Lk 11,1-13 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

 
Krištofova nedelja in akcija MIVA 2022 God sv. Krištofa je v nedeljo, 24. 

julija 2022, in v Sloveniji tradicionalno obhajamo 

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.  

 

17. NEDELJA MED LETOM 
 

Oče, ki vedno odpre vrata 

 
Ko je Jezus molil, je v svojih učencih vzbudil željo, da bi molili 

kot on. Učencem je bilo jasno, da je njegova molitev drugačna 

od tiste, ki so jo učili drugi duhovni učitelji v Izraelu ali celo 

Jezusov predhodnik. Zato so ga prosili, naj jih nauči moliti. 

Molitev, ki jim jo je posredoval, je postala značilen izraz njihovega ideala in 

identitete, njihovega načina odnosa do Boga in med seboj.  

Prva stvar, ki jo je učil v molitvi, je bila, da Boga kličemo "Oče". 

To dejstvo kaže na vrsto odnosa, ki ga je on in naj bi ga njegovi 

učenci vzpostavljali z Bogom: odnos bližine, domačnosti in 

zaupanja. Boga Očeta prosimo, naj se da vsem spoznati v svoji 

svetosti in veličini. 

24. 7. 2022 



Jezusova vesela vest je bila, da je prišlo Božje kraljestvo med nas (Lk 10,11; Mt 

10,7). Torej je ta molitev v tesnem sozvočju s tem oznanilom. V njej prosimo, da 

bi bilo to kraljestvo vedno bolj vidno navzoče.  

S prvim delom molitve Oče naš vzpostavimo pravilen in intimen odnos z Bogom 

in vstopimo v bližino njega, ki je naš Oče. V tej drži ga zmoremo nato prositi z 

vsem zaupanjem kot njegovi ljubljeni sinovi/hčere.  

Ko ga prosimo, naj nam da vsakdanji kruh, ozaveščamo, da prejemamo vse iz 

njegovih rok kot brezplačen dar, čeprav je mnogo stvari sad dela naših rok. 

Končno je tudi to, da lahko delamo, sad Očetove ljubezni in skrbi za nas. 

Potopljeni v odrešenje, ki nam ga je Oče podaril s prihodom svojega kraljestva, 

vemo, da so nam vsi grehi že odpuščeni. To nas usposablja in obvezuje, da 

odpuščamo tudi drugim tako, kot je nam. Na ta način vedno bolj živimo Božje 

odpuščanje (Mt 18,23-35) in mu postajamo podobni.  

Prilika, ki govori o človeku, ki se ponoči zateče k prijatelju s prošnjo za kruh, 

nam pokaže, kako naj kot njegovi učenci molimo "Oče naš": s popolnim 

zaupanjem v Boga, ljubečega in pravičnega Očeta, zaupanjem, ki sega celo do 

predrznosti. Spodbuja nas, da ga lahko kadar koli "vznemirjamo" in vztrajamo s 

prepričanjem, da bomo dobili odgovor.  

Da bi poslušalcem še bolj jasno pokazal, kakšen je njegov in njihov Oče, h 

kateremu se v molitvi obračajo, jih je spomnil na njihovo izkušnjo biti oče. 

Spomni jih, kako so vedno pripravljeni narediti dobro svojim otrokom, čeprav so 

sami slabotni in grešni. Koliko bolj si to želi Bog Oče. Nikar naj torej ne dvomijo 

v dobrotljivost Boga Očeta. Gotovo jim želi še veliko več dobrega, kot ga oni 

sami želijo svojim otrokom.  

Bog je vsekakor Oče, ki poskrbi za vse stvari in skrbi za vsakdanje življenje 

svojih otrok, hkrati pa tudi ve, kaj je zanje najboljše, celo bolje kot oni sami. 

Zato na nas izliva toliko dobrin, predvsem pa najboljši dar: Svetega Duha. On je 

edini resnično nepogrešljivi dar za naše življenje. Dar, ki nas, če mu dovolimo 

delovati, naredi podobne Očetu v njegovi neizključujoči ljubezni in za njegove 

resnične in pristne sinove/hčere v njegovem Sinu. 

 

Velikodušni Oče, ti skrbiš za moje vsakdanje življenje.  
Ti veš, kaj je zame najbolje. Odpiraš mi vrata vedno, ko želim govoriti s teboj.  

Hvala ti. 

 

OBVESTILA 
 

26. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god sv. Joahima in sv. Ane, staršev 

Device Marije. Sv. Ano velikokrat upodabljajo kot starejšo ženo s pokrivalom na 

glavi, kako sede razlaga Mariji »sveto pismo« oz. jo uči; pogostokrat sta Joahim 

in Ana prikazana skupaj z Marijo, prav tako pogoste pa so upodobitve Ane 

samotretje, ki ima ob sebi deklico Marijo, v naročju pa drži Jezuščka. Joahima 



upodabljajo s košaro z dvema golobčkoma, ki ju je prinesel v svetišče in s palico, 

kot starčka z Marijo v naročju. 

 
Približuje se 2. avgust, ko bo v kapucinskem samostanu v Krškem praznik 

Marije Angelske - porciunkula. V ponedeljek, 1. avgusta 2022, bo ob 20. uri 

bo sveta maša, po njej molitvena ura. Že pred sveto mašo in med bogoslužjem bo 

priložnost za spoved. V torek, 2. avgusta 2022, bodo svete maše ob 7.00, ob 

8.00, 9.15 in ob 10.30. Ves čas bo priložnost za sveto spoved, ki je eden od 

pogojev za prejem porciunkulskega odpustka. 

 
Približuje se 11. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja 

Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za † 

Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v sredo, 10. avgusta 2022, v njuni rojstni 

župniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska sveta 

maša bo v Marijareški župnijski cerkvi ob 11.00 in potem v Planinskem domu 

pod cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom 10. 8. 

2022 ob 8.00 izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena prevoza in 

pogostitve 20 € po osebi.  

 

Vabimo: 

* na farno žegnanje v čast sv. Lovrencu, ki bo v nedeljo, 7. avgusta, s 

svetimi mašami ob 8., 10. (slovesna, sprejem novega župnika g. 

Ivana Šumljaka) in 19. uri.  

* na Rokovo žegnanje, ki ga začenjamo s sveto mašo na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta, ob 19. uri, ko bo tudi blagoslov zdravilnih rož (g. 

Ivan Šumljak);  

* na Rokovo, 16. avgusta, bodo svete maše ob 6., 7., 8., 9., 10. (slovesna, 

novi brežiški župnik g. Ivan Šumljak) in 19. uri; 

* na Rokovo nedeljo, 21. avgusta, bodo svete maše ob 8., 10. (slovesna, novi 

brežiški župnik g. Ivan Šumljak) in 19. uri. Pri vseh svetih mašah bo 

tudi priložnost za sveto spoved. 
 

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.  



 

                                            
10. obletnica 
 

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 †  ženo Ivo Recer (obl.) 

PONEDELJEK 
Jakob Starejši, 

apostol 

25. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Marijo Šetinc (nam. cv.) 

 

za †  3 Ane Habinc 

TOREK 
Joahim in Ana,  

starši Device Marije 

26. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za †  4 Ane Turk 

 

za † sestro Karlo Milić (nam. cv.) 

SREDA 
Gorazd, Kliment in drugi 

učenci Cirila in Metoda 

   27. 7. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Rozalijo Volčanšek (nam. cv.) 

za †  Marijo in Štefana Gerjevič (obl.) / 

za †  Ano-Anico Vimpolšek (7. dan) 

ČETRTEK 
Viktor (Zmago) I., papež 

   28. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za †  Darka Krošlja (nam. cv.) 

za blagoslov v družini 

PETEK 
Marta, Marija in Lazar 

29. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Štefanijo Glinšek (nam. cv.)  

za † Marjana Špilerja (roj. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Peter Krizolog, škof, 

cerkveni učitelj 

30. 7. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za † Jožefo-Pepco Žnideršič (nam. cv.) 

za † mamo Ivanko Recer (obl.) 

za † Antonijo Bruderman (7. dan) 

NEDELJA 

18. med letom; 

Ignacij Lojolski, 

duhovnik,  

ustanovitelj jezuitov 

 

 

31. 7. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † Štefka Kolića (4. obl.) 

za † Berto Pečar (nam. cv.) 

v zahvalo za 41 let Brežic 

za †  Ivano in Antona Miklavžin, Simčič Antonijo 

in Antona ter sorodnike Miklavžin, Novak in 

Simčič 

 

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/

