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Slovenski škofje vabijo, da vsako leto (15.8.) kot narod obnovimo IZROČITEV 

BOŽJI MATERI MARIJI:  

Presveta Devica Marija! Ti si Jezusova mati, ti si ga pod 

srcem nosila, ga rodila in z njim pod križem trpela. Ti si 

tudi naša mati: tvoja materinska roka nas je varovala 

skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v 

molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo 

naše družine, da bi bile odprte za življenje in da bi 

mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo 

Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju 

gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da 

bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi 

izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, 

naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas 

izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. 

Amen.  
  
______________________________________________________________________________ 

 

25. julij 2022 – Medjugorje: »Dragi otroci! Z vami sem, da bi vas vodila po poti 

spreobrnjenja, ker, otročiči, s svojim življenjem morete približati mnogo duš 

mojemu Sinu. Bodite radostni pričevalci Božje besede in ljubezni in z upanjem 

v srcu, ki premaguje vsako zlo. Oprostite tistim, ki vam povzročajo zlo, in pojdite 

po poti svetosti. Jaz vas vodim k svojemu Sinu, da bi bil On vaša pot, resnica in 

življenje.« 
  

Zahvaljujem se ti, Gospod, za blagoslov 

dolgega življenja, da vedno daješ obroditi 

sadove tistim,ki se zatekajo k Tebi. Odpusti, 

o Gospod, mojo ravnodušnost in 

razočaranje,toda ne zapusti me, ko mi 

upadajo moči. Uči me gledati z upanjem v 

prihodnost, ki mi jo daješ,na poslanstvo, ki 

mi ga zaupaš,da ti bom brez konca prepeval hvalnice. Naredi me za nežnega 

obrtnika Tvoje revolucije, da bom z ljubeznijo čuval svoje vnuke in vse male, ki 

iščejo zavetje pri Tebi.  Amen. 

“Mnogi se bojijo starosti. Imajo jo za neke vrste bolezen. A v resnici  je dolgo 

življenje blagoslov in stari niso zavrženci, do katerih bi morali vzdrževati 

razdaljo, ampak živa znamenja Božje dobrotljivosti, ki daje življenje v 

izobilju. Blagor hiši(družini), ki varuje in spoštuje  starejše. Zato moramo 

bdeti nad seboj in se naučiti živeti dejavno starost tudi z duhovnega vidika, ko 

gojimo svoje notranje življenje s stanovitnim branjem Božje Besede, 

vsakdanjo molitvijo, z domačnostjo z zakramenti in udeležbo pri 

bogoslužju....”           Papež Frančišek ob 2. svetovnem dnevu starih staršev in starejših 

______________________________________________________________________________ 

 
MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI 

»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«. S tem 

geslom smo v nedeljo, 24. julija, obhajali nedeljo sv. 

Krištofa, zavetnika voznikov in popotnikov. 

Blagoslovili smo naša vozila, dar pa namenili za 

misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije 

MIVA, ki se izvaja že od leta 1927, v Slovenija pa 

neprekinjeno zadnjih 35 let, pomagamo slovenskim misijonarjem v deželah 

tretjega sveta. Potrebe po vozilih v misijonskih deželah so stalnica in obenem 

nuja, saj si dandanes brez njih uspešnega opravljanja svojega poslanstva 

misijonarji sploh ne morejo zamisliti. Akcija MIVA se tako kaže kot izjemno 

uspešen projekt, saj je krepko pripomogel, da se je po svetu naredilo veliko 

dobrega.  V imenu vseh naših misijonarjev iskrena zahvala.  
______________________________________________________________________________ 

Slomšek o Cerkvi 

»Vaša farna cerkev je vaše občine svetla luč. Kakor oko visoko na čelu 

kraljuje in se ogleduje na vse kraje sveta; tako stanujejo na tem svetem kraju 

vsevidne oči Božje. Oh, ozirajte se pa tudi vi radi po svoji farni cerkvi, ktera 

je cele fare duhovno oko in srce. Od tod tečejo sedmeri studenci milosti božje 

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

se širi po hribih in dolinah veselje evangelija…« 
______________________________________________________________________________ 

Gospod, v tihoti prebujajočega se jutra Te prosim za mir, modrost in moč. 

Danes želim svet gledati z očmi, polnimi ljubezni. Rada bi bila potrpežljiva, 

razumevajoča in blaga; tvoje otroke bi rada videla globlje od videza, kakor 

jih Ti sam vidiš in torej v slehernem le dobro. Zatisni moja ušesa pred 

vsakršnim obrekovanjem, obvaruj moj jezik vsake žal besede, v mojem duhu 



                         

ohrani zgolj besede blagoslova. Naj bom tako ljubezniva in vesela, da bo ob 

srečanju z mano vsak začutil Tvojo navzočnost. Gospod, odeni me v svojo 

lepoto, da se boš skozme lahko ves dan razodeval. Amen.  
                                                                            Sv. Terezija Velika 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Molitev za nove duhovne poklice:  Vsemogočni, in milostni Bog, pokaži nam 

svojo milosrčnost in usmili se našega naroda, ki v svojih težavah k tebi kliče. 

Tvoj Božji Sin je naročil, naj prosimo, da pošlji delavcev na svojo žetev: z 

zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji brezmejni dobroti mnogo svetih 

služabnikov, ki bodo pastirji naših duš. Vzemi iz našega naroda, v svojo sveto 

službo tiste, za katere veš, da bodo kot pravi apostoli neutrudno delali in se 

radostno žrtvovali za tvojo slavo, za Cerkev in za naše zveličanje. Amen.  
______________________________________________________________________________ 

ŽUPNIJA BREZNO 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Povabilo na župnijski praznik 
 

Pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ki za nas kristjane velja 

kot »Marijina Velika noč« in je tudi praznik župnije Brezno. Sporoča nam, 

da se naše življenje ne izteka v prazen nič, v brezno slepe usode, marveč v 

vstajenje in večno življenje. Zaradi takšnega sporočila je ta praznik tudi tako 

močno uveljavljen med nami. Na ta dan poslušamo pri maši evangelij o 

njenem obiskanju tete Elizabete, zato lahko rečemo, da je ta praznik na nek 

način tudi poseben čas Marijinega obiskanja 

današnjega človeka.  Papež je na srečanju v Braziliji  

mlade spodbudil: »Poskrbite, da bo ob vašem študiju, 

športu, glasbi in umetnosti zorela tudi vaša vera. 

Podpirajte jo z molitvijo in jo hranite z zakramenti, da 

boste vir navdiha in v pomoč tistim okoli vas. 

Navsezadnje smisel življenja ni kopičenje in je veliko 

več kot uspeh. Živeti v polnosti pomeni biti notranje 

preobražen in odprt za energijo Božje ljubezni.« Take 

ideale naj spodbudi obhajanje Velike gospojnice tudi v 

vseh nas.  

 V župniji Brezno po tradiciji obhajamo glavno mašno slovesnost 

že na predvečer praznika, ki jo bo letos vodil naš duhovni pomočnik in 

letošnji zlatomašnik prof. dr. Vinko Potočnik. To bo tudi ponovitev 

zlate maše, saj je župnijska skupnost hvaležna zanj, da že deseto leto ob 

nedeljah in praznikih prihaja med nas. Sodelovali bodo tudi predstavniki 

iz sosednih župnij. Po maši bo še procesija z lučkami. V okviru občine 

Podvelka pa bo še na župnijskem dvorišču  kulturni program, postavitev 

klopotca in pogostitev. Praznik je priložnost za duhovno okrepitev in 

medsebojno srečanje. Zato v nedeljo 14.8. 2022 ob 19. uri lepo 

povabljeni na skupno praznovanje, ko bomo deležni tudi zlatomašnega 

blagoslova!  

 POVABILA: 
 Marijino vnebovzetje – 15. avgusta; praznik je priložnost, da kot družina 

ali s prijatelji poromamo v katero od romarskih svetišč (Puščava ali 

Devica Marija  v Vuzenici..), predvsem pa kar v domačo cerkev Marije 

Vnebovzete v Brezno, ko bo na predvečer praznika 14.8.2022 ob 19. uri 

ponovitev zlate maše dr. Vinka Potočnika. 

➢ Praznovanje 30. obletnice žup. Karitas Brezno bo na Slomškovo 

nedeljo 25.9. ob 9.00 uri, ko bomo v zahvalo Bogu na oltar darovali 30 

letno dobrodelno in plemenito delo mnogih. Župnija se vsem sodelavcem 

iskreno zahvaljuje za vso delo v blagor duš.  
_______________________________________________________________________________ 

 

ŽUPNIJA OŽBALT 
_______________________________________________________________________________ 

 

650 let 
Cerkev svetega Ožbalta je prvič omenjena leta 1372 v šentpavelskem 

urbarju. Ozemlje današnjega Ožbalta je najprej spadalo pod župnijo Remšnik, 

kasneje, v drugi polovici 14. stoletja, so prebivalci ob krajevni cesti zgradili 

majhno cerkvico (večjo kapelico), ki so jo posvetili sv. Ožbaltu (po katerem 

se je tudi imenuje kraj) in postala je podružnica župnije 

Brezno. Morda kot zanimivost, da je bil prvi pa tudi 

zadnji znan novomašnik, ki je izšel iz župnije sv. 

Ožbalt, Jožef Hernah (1843-1889), ki je 

nazadnje služboval na Remšniku, kjer je tudi 

pokopan. Želimo si, da bi župnija bila danes 

in v prihodnje rodovitna tudi v duhovnih 

poklicih. Skozi leta se zunanjost in notranjost 

cerkve dopolnjevala in obnavljala. Tako smo tudi v lanskem letu 2021 uredili 

novo avtomatiko za zvonjenje, obnovili streho na župnijski cerkvi in sanirali 

škarpo. Zahvala vsem, ki ste tako ali drugače pomagali pri projektih; predvsem 

pa zahvala občini Podvelka za vso pomoč. 



                         

Pred nami sta župnijski praznik sv. Ožbalta, kralja in mučenca, 

zavetnika v sili, priprošnjika za dobro letino, zdravje pri živini in lepo vreme. 

Obudimo hvaležnost za okrogli jubilej župnije in kraja. Sv. mašo na 

ožbaltsko nedeljo ob 10. uri bo vodil dr. Vinko Potočnik, naš duhovni 

pomočnik in letošnji zlatomašnik. Pred mašo ob 10uri bo procesija; pri maši 

pa blagoslov nove strehe in škarpe.  Po maši bo na župnijskem dvorišču, 

kratek kulturni program, druženje in  pogostitev. Potekal bo tudi srečelov, 

katerega  izkupiček bo namenjen za obnove. Letos nas  bodo z obiskom 

razveselili člani ansambla bratov Poljanšek.  Že vnaprej hvala tudi 

gospodinjam, ki bodo spekle pecivo. Sv. Ožbalt vabi, da v utrip vsakdanjika 

vnesemo tudi utrip praznika z obiskom sv. maše. Vabljeni. 

 

POVABILA:  

➢ Na Ožbaltsko nedeljo: 7. 8., bosta sv. maši ob 8. in ob 10. uri.; na god 

sv. Ožbalta (5. 8.) pa bo sv. maša ob 10. uri.  

 
______________________________________________________________________________

POVABILA 

______________________________________________________________________________ 

➢ ORATORIJ 2022 z geslom Za božjo slavo bo letos na Kapli od 17. do 

21. avgusta. Osrednji junak bo sv. Ignacij Lojolski, ki je kot ustanovitelj 

jezuitov pred 500 leti doživel spreobrnjenje in postal »božji vitez«. 

➢ 28 avgust: LEPA NEDELJA na Kapli; sv. maša ob 10.30 uri, ki jo bo 

vodil nadškof mag. Alojzij Cvikl, ko bo tudi posvetitev novega zvona.  

 10. september –molitveni dan za duhovne poklice  na Ptujski gori. 

 10. september ob 19. uri – začetek veroučnega leta v Breznu

 11. september – začetek veroučnega leta v Ožbaltu

 17. september: 41. Stična mladih z geslom Utrdi moje korake – 

vseslovensko srečanje mladih.

➢ Župnije Kapla, Ožbalt, Brezno in Remšnik imajo skupno spletno stran: 

https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda  –  

➢ Enodnevno župnijsko romanje na Goriško 2. 7. 2022 je za nami. 

Občudovali smo razgibano pokrajino, kjer so med drugim zrela žitna 

polja čakala na delavce. Obiskali smo župnije Pertoča, sv. Jurij in Grad. 

Posebej smo bili navdušeni nad lepo razlago Rupnikovega mozaika v 

Pertoči. V največjem gradu v Sloveniji  na Gradu smo videli veliko iz 

kulturne dediščine ( zbirke, obrti, razstave…) 
 

NESEBIČNA MOLITEV: »Dekle takole moli: 'Dobri Bog, nikoli te nisem ničesar prosila 

zase. To dobro veš in tudi zdaj tega ne bom spreminjala. A iz vsega srca te prosim: podari 

moji mami dobrega zeta!'« 
_______________________________________________________________________________ 

Župnijski list oblikoval: Jože Motaln, žpk. 031/583-626, e-mail: joze.motaln@rkc.si 
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