
  

1. berilo: Prd 1,2; 2,21-23; Psalm: Ps 90; 2. berilo:  Kol 3,1-5.9-11; Evangelij: Lk 12,13-21 

 

18. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus je žito, ki je šlo ven iz kašč 
 

Besedilo, ki ga predlaga liturgija za 18. nedeljo med letom, 

je del precej dolgega Jezusovega govora o zaupanju v 

Boga, ki odganja vsak strah (Lk 12, 6-7), in o prepustitvi 

Božji previdnosti (Lk 12,22-23). Današnji odlomek je pravzaprav natanko na 

sredini teh dveh besedil.  

Jezusov govor prekine človek, ki ga skrbi vprašanje dediščine (Lk 12,13). Ni 

dojel njegovih besed: "Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo 

storiti nič več" (Lk 12,4), ki jih je namenil »svojim prijateljem« (Lk 12,4). Iz 

Janezovega evangelija vemo, da je njegov prijatelj tisti, ki ga pozna in ve vse, kar 

je slišal od Očeta (Jn 15,15). Jezusov prijatelj ve, da je njegov Učitelj globoko 

zakoreninjen v Bogu (Jn 1,1) in da je njegova edina skrb izpolnitev Očetove 

volje (Jn 4,34). Njegov nasvet in zgled nam govorita, naj ne skrbimo in se ne 

vznemirjajmo zaradi materialnih stvari. 

Jezus noče delovati kot sodnik med strankama (Lk 12,14), kot je bilo to tudi v 

primeru prešuštnice (Jn 8,2- 11). Zanj ni pomembno, kdo od dveh ima prav. 

Ostane nevtralen. Kopičenje materialnih dobrin, dediščina, slava, moč niso del 

Jezusove lestvice vrednot. Življenje ni odvisno od dobrin, tudi če so te v izobilju 

(Lk 12,15).  

Kot ponavadi tudi tu Jezus uči s priliko, v kateri predstavi zadovoljnega 

"bogataša" (Lk 12,16), ki ne ve, kaj naj stori s svojim obilnim bogastvom (Lk 

12,17). Ta človek nas spominja na tistega bogataša, ki se ne zaveda bede 

ubogega Lazarja (Lk 16,1-31). Tudi ni pravičen, saj z revnimi ne deli dobrin, 

prejete od Božje previdnosti (Job 29,12-13).  

Bogataš iz prilike je nespameten človek (Lk 12,20), ki ima srce polno prejetih 

dobrin, a pozablja na Boga, ki je dober, in poklicanost, biti mu podoben. V svoji 

nespametnosti se ne zaveda, da mu je vse podarjeno, ne le 

njegove dobrine (Lk 12,16), ampak tudi njegovo življenje (Lk 

12,20).  

Bogastvo samo po sebi ni tisto, ki predstavlja neumnost tega 

človeka, ampak sta njegova lakomnost in pohlep tista, ki ga delata 
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neumnega. Dejansko pravi: "Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. 

Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje." (Lk 12,19)  

Modri človek razmišlja drugače. To vidimo pri Jobu, ki vzklikne: "Nag sem 

prišel iz materinega telesa in nag se vrnem tja. Gospod je dal, Gospod je vzel, naj 

bo hvaljeno ime Gospodovo" (Job 1,21). K takšni modrosti nas vabi tudi sv. 

Ignacij Lojolski v svojih Duhovnih vajah (21): »Človek je ustvarjen, da slavi in 

časti Boga, našega Gospoda, in mu služi ter tako reši svojo dušo. Drugo na 

zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči cilj, za katerega je 

ustvarjen. Iz tega sledi, naj človek stvari uporablja toliko, kolikor mu pomagajo k 

njegovemu cilju, in jih toliko opušča, kolikor ga pri tem ovirajo.«  

Modrostno izročilo nam posreduje nekaj naukov o pravem odnosu do bogastva: 

Prg 27, 1; Sir 11, 19; Prid 2,17-23; 5,7-19. Tudi Nova zaveza nas opozarja na 

takšen odnos: Mt 6,19-34; 1 Kor 15,32; Jak 4,13-15; Raz 3,17-18. 

 
Gospod, v tvoji Ljubezni smo varni, nismo ogroženi.  

Ti daješ kruha za vse.  
Hvala, da si nam zgled daritve v odnosih, v katero vabiš tudi nas. 

 

OBVESTILA 
 

Danes, v nedeljo, 31. julija 2022, se zaključi 41-letna zgodba, ki se je pričela 31. 

julija 1981, ko sva prišla v Brežice takratni novomašnik g. Jože Kovačec kot 

kaplan za Brežice in Kapele in Milan Kšela kot novi župnik za Brežice in 

soupravitelj Kapel. Kakor se vsaka zgodba začne in tudi konča, se za to zgodbo 

zahvaljujem Bogu in vam vsem faranom obeh župnij Brežice in Kapele. Kapele 

smo imeli v soupravi od 1981 do 2007. Tako zame mineva tudi sicer najdaljša 

doba župnikovanja v Brežicah, saj vsi moji predhodniki niso imeli te milosti. 

Med vami sem bil rad in se vam zahvaljujem za vso dobroto. Po dekretu novega 

celjskega škofa dr. Maksimiljana Matjaža ostajam z vami, dokler bo Bog hotel. 

Novi brežiški župnik je g. Ivan Šumljak, dosedanji župnik v Gornjem Gradu in 

soupravitelj župnije Bočna v Zgornjesavinjski dolini. Kličemo mu dobrodošlico 

in vas prosim, da ga vsi skupaj lepo sprejmemo.  

 

1. in  2. avgusta 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. 

 

4. avgusta v Katoliški cerkvi obhajamo god sv. Janeza Marije Vianneya, 

poznanega tudi kot arškega župnika, zavetnika in vzornika dušnih pastirjev. 



 

5. avgusta v Katoliški cerkvi obhajamo praznik sv. Marije Snežne.  

 

Naj spomnimo, da bomo na prvi petek, 5. 8. 2022, ponovno začeli moliti 

devetdnevnico za beatifikacijo škofa Vovka in pridružili molitve za vse 

duhovnike, ki sodelujejo in še bodo delovali v naši župniji. Vljudno vabljeni, da 

se nam pridružite, ŽPS. 

 
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: 

* Tudi letos vas vabimo, da skupaj praznujemo farno žegnanje. Še posebej zato, 

ker bo to sveto mašo daroval naš novi župnik g. Ivan Šumljak. Na Lovrenčevo 

nedeljo, 7. 8. 2022, bi se po 10. sveti maši, skupaj malo družili in slavili našega 

zavetnika sv. Lovrenca. Zato vljudno prosimo in vabimo pridne gospodinje za 

dobrote in vrle vinogradnike za domačo kapljico. To bi zbirali v soboto, 6. 8. 

2022, od 17. do 20. ure v Slomškovem domu. V primeru lepega vremena se 

bomo zadržali ob farni cerkvi, ob slabem vremenu pa v prostorih Slomškovega 

doma. Lepo vabljeni in obilo Božjega blagoslova, ŽPS. 

* 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.  

 



                                            
10. obletnica 
 

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 Bogu za 41 let Brežic 

za †  Ivano in Antona Miklavžin, Simčič Antonijo 

in Antona ter sorodnike Miklavžin, Novak in 

Simčič 

PONEDELJEK 
Alfonz M. Ligvorij,  

škof, cerkveni učitelj 

1. 8. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  Vero Godler (nam. cv.) 

 

za †  Darka Krošlja (nam. cv.) 

TOREK 
Evzebij iz Vercellija, škof 

porcijunkula 

2. 8. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za †  teto Pepco (Jožefo) Teropšič 

 

za † Lovra Milavca (obl.) 

SREDA 
Martin, menih 

   3. 8. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za †  starše Kšela, Pučnik, Magdič 

 

za †  Marijo Lapuh (obl.) 

ČETRTEK 
Janez M. Vianney, arški 

župnik; 1. četrtek 

   4. 8. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice 

molitev pred Najsvetejšim 

za †  Rozalijo Volčanšek (nam. cv.) 

PETEK 
Marija Snežna (Nives);  

1. petek  

 

5. 8. 

2022 

Ob 8. 00 

 

 

Ob 19.00 

za †  starše, stare starše Dimič-Cerjak, sestre, 

Anico (obl.), 2 brata in duše v vicah 

pobožnost 1. petka 

za † Stanka Švajgerja (obl.), Ivana (obl.) in Pavlo 

Gerjevič ter sorodnike 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Jezusova spremenitev na 

gori; 1. sobota 

6. 8. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † Martina Cerjaka (5. obl.) 

molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † starše Marka in Antonijo Tusun, stare starše 

Tusun in Žerjav ter †  strice in teto 

NEDELJA 

19. med letom; 

LOVRENČEVA 

 

Sikst II., papež, 

mučenec 

 

 

7. 8. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane / 

za † starše Preskar (obl.), Rezko, Nežko in Anico 

Zorko ter sorodnike in duše v vicah 

za † Jožico in Dušana Jovanovič, stare starše 

Slavo in Antona Štritof 

 

za †  Ivana Pečnika (3. 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 
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