
 
I. berilo: 1 Kr 17,10-16; Psalm: 146; II. berilo: Heb 9,24-28; Evangelij: Mr 12,38-44 

 

32. NEDELJA MED LETOM 

 

Uboga vdova je dala več kot vsi 
 

V evangeljskem odlomku je neko nasprotje. Varovati se 

moramo pismoukov, laţnih učiteljev, ki so običajno zelo 

cenjeni, ter gledati vdovo, pravo učiteljico, ki je raje ne 
opazimo. Prvi gojijo kult lastne podobe: iz vsega srca 

ljubijo sebe. Pri tem se posluţujejo vsega in vseh, tudi 
Gospoda in njegove besede. “Vdovam poţirajo hiše in na videz opravljajo dolge 
molitve.” Poleg časti in oblasti pismouki ljubijo tudi imetje, ki si ga pridobivajo 
celo na račun vdov, najmanj zaščitenih ljudi tistega časa. Lastijo si Boţjo besedo 
in z njo trgujejo, namesto da bi zastonj dajali, kar so zastonj prejeli. To je večna 
skušnjava oznanjevalcev, tudi danes. Pismouki so podoba temeljnega greha, ki je 

v srcu vsakega človeka, tj. protagonizma, ki postavlja sebe na mesto Boga. Vrhu 
tega pa še na videz opravljajo dolge molitve. S tem poskrbijo za mirno vest in 
pokrijejo svoje grehe. Z molitvijo človeku uspe prevarati delno tudi samega sebe.  
Uboga vdova pa je sama in neopaţena, uboga in poniţna. “Vrgla” je vse svoje 
ţivljenje. Je kot Jezus, ki je postal zadnji med vsemi in je dal svoje ţivljenje v 
sluţenje vsem. Vdova ima njegovega duha. Ona je ţivi evangelij, v katerem 
moremo vedno prepoznati obraz našega Učitelja. Je tudi blag vonj Kristusa, po 
katerem se širi njegovo spoznanje po vsem svetu (2 Kor 2,14). V začetku 
oznanjevanja je Jezus ozdravil Petrovo taščo, da je mogla streči. Za neke vrste 

oporoko pa je poskrbel, ko je pokazal na to vdovo. Ti dve ţeni, ki se zdita 
nepomembni, sta postavljeni na začetek in konec Jezusovega poslanstva: s 
sluţenjem in darovanjem ţivljenja pokaţeta na Gospoda, ki je sluţil in dal svoje 
ţivljenje.  
Vdova se ni zavedala, da jo je Jezus posadil na svoje učiteljsko mesto, da bo 
podaljšala njegovo navzočnost med nami. Vse je dala za tempelj, ki bo kmalu 
uničen. Tempelj je v resnici Jezus sam, ki razume vdovino gesto kot odgovor na 
največjo zapoved ljubezni. On je Gospod. Vera pomeni spoznati ga kot takšnega 
in ga ljubiti z vsem ţivljenjem (Mr 12,30), ker me je on prvi ljubil z vsem svojim 
ţivljenjem. Toda takšen odgovor lahko dozori le na drevesu kriţa. Ta vdova 
predstavlja njegov vnaprejšnji sad.  
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Pred nami je torej bogastvo in modrost pismoukov ter uboštvo vdove. Kristus je 
izbral uboštvo vdove in nima nič skupnega z modrostjo bogatih. Kaj izbiramo 
njegovi učenci? To, kar je cenjeno v očeh ljudi, ali kar je cenjeno v očeh Boga? 
Komu se bomo dali poučiti? 

 
Molitev za imenovanje novega škofa 

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji 

pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, 

zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. 
Naj uči z zgledom svoje osebnosti, 

nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju 

in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Očenaš. Zdrava Marija. 
 

IN MEMORIAM  

Alojz Rebula (1924-2018) 
 

V torek, dne 23. oktobra 2018, je odšel h Gospodu pisatelj, prevajalec, akademik 

Alojz Rebula. Pisal je čisto do konca ţivljenja: tri dni pred smrtjo v bolnišnici v 
Topolšici je svoji hčeri Tanji narekoval kolumno za katoliški tednik DRUŢINA, ki 
jo je pisal vsak teden celi dve desetletji. Alojz Rebula je v kolumnah odpiral aktualna 

vprašanja sodobnega krščanstva, teološka in filozofska vprašanja je postavljal sebi, 
bralcem in teologom. Pisal je različne zvrsti, od esejev, novel do romanov, 
dnevnikov. Rebula, rojen v Šempolaju pri Nabreţini, je veliko pisal o slovenskih 

ljudeh v Trstu in okolici, o delih z versko tematiko pa o krščanskih vrednotah in o 
likih slovenskih svetniških osebnosti: Frideriku Baragi, Antonu Martinu Slomšku, 
Filipu Terčelju in Jakobu Ukmarju. Kljub bogatemu knjiţevnemu opusu se ni 

predstavljal kot pisatelj. O sebi je dejal: »Sem upokojeni srednješolski profesor 
klasičnih jezikov. Beseda pisatelj mi sama po sebi ne imponira. Kot mi ne 
imponirajo nazivi kakor akademik, doktor in podobni. To je vse zunanja garnitura. 

Imponira mi samo človek, kolikor je človek, začenši z njegovim etičnim profilom:« 

Kardinal Franc Rode je v uvodu v Rebulovo knjigo »Intervjuji o Prihajajočem« 
primerjal avtorja s klasičnim francoskim mislecem iz 17. stoletja Blaisom Pascalom. 
»Ista globina razmišljanja, ista genialna pronicljivost uvidov, isti izzivalni prikaz 

krščanskega paradoksa, isti smisel za misterij bivanja, isto trezno, da ne rečem 
tragično občutje človekove usode na svetu, ista odprtost v neskončno, isto 
hrepenenje po večnosti. Po intelektualni naravnanosti se Rebula vključuje v tisti 
ţlahtni miselni tok, ko gre od Platona, prek Avguština in Bonaventure, do Newmana 
in Guardinija. Poleg zahtevnega razuma pri njem vselej spregovori tudi srce.« 

Pisatelj in akademik Zorko Simčič pravi, da je bil Alojz Rebula veliki umetnik 

besede, podarjena mu je bila še ena redkih milosti: biti pripovednik in hkrati 
»hraniteljski pisec«, kakor je temu pravil sam. Ni bil samo umetnik, ki v bralcu 



prebuja čustva, ampak v njem prebuja in odkriva tudi nov miselni svet. Akademik 

Simčič dodaja: »Ta naš kraški Grk z zavidljivo kulturo je bil strasten ustvarjalec 
lepote, hkrati pa nič manj strasten branilec resnice. In iskalec čedalje tesnejšega stika 
z Bogom. Velik človek, velik Slovenec in velik kristjan. REQUIESCAT IN PACE. 

V Brežicah, dne 26. oktobra 2018 

Sestavil: Ivan Lapuh, ml. 

 

ZAHVALA IN OBVESTILA 

 
Hvala in Bog povrni vsem, ki ste sodelovali v pripravah in uresničitvi Lenartove – 

zahvalne nedelje, ko smo prejšnjo nedeljo, 4. 11. 2018, pri podruţni cerkvi sv. 
Lenarta blagoslovili obnovljeno kapelico Boţjega groba in novo kritino na severni in 
vzhodni strani cerkve. Hvala udeleţencem svete maše in blagoslova ter druţenja ob 
skupni mizi na turistični kmetiji Vimpolšek. 

 
V novembru vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo molimo 

Kriţev pot za naše rajne po »spominih«. Vabljeni k molitvi. 

 
Srečanje molitvene skupine bo v ponedeljek, 12. novembra 2018, po večerni sveti 
maši (18.30) v Slomškovi sobi v ţupnišču. 
 

V sredo, 14. novembra 2018, imamo duhovniki Videmske dekanije duhovno 

obnovo – rekolekcijo na Bizeljskem, zato bo pisarna ta dan zaprta. 

 

Vabilo na Miklavţevanje! Starši, stari starši, tete in strici, botre in botri, vabimo 
vas, da tudi letos pripravimo prijeten Miklavţev večer v naši ţupnijski cerkvi, ki bo 
v sredo, 5. decembra 2018, ob 17. uri. Naj se v neţne otroške duše vtisne prijeten 
spomin na ta večer in ne le glasna zabava komercialnih, nakupovalnih centrov. 
Prijavite otroke v ţupnijski pisarni in prispevajte 7 € za Miklavţevo vrečo 
presenečenj. Prosimo vas, da zaradi laţje organizacije otroke prijavite čim prej, 
najkasneje pa do nedelje, 2. decembra 2018. Ob plačilu omenjenega zneska prejmete 
kontrolni listek.  

 

Razstavo fotografij »Stara šola« iz arhiva Davorja Lipeja si lahko v Slomškovem 
domu, Krţičnikova 2, Breţice ogledate vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 
15. do 16. ure. 

 

Kateheze za mlade in odrasle so vsak ponedeljek in petek ob 19.00 v Slomškovem 
domu, Krţičnikova 2, Breţice.  

 
Rešujemo knjige, ki niso za reciklaţo in odpad. Zbiramo vse stare knjige v katerem 
koli jeziku in pisavi. Lahko prinesete tudi stare dokumente, ki ste jih morda zavrgli. 

Vse, kar boste dali in ne boste potrebovali, prinesite na Karitas v času uradnih ur ali 

v ţupnišče. 



6. obletnica 

 

NEDELJA 

32. med letom;  

Martin (Davorin)  

iz Toursa, škof 

11. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane / za † Martina, starše in svaka Janka 
Predanič, vse † Predaničeve, nečakinjo Tatjano ter 
vse trpeče duše v vicah 

za † starše Pavlovič in 4 brate 

 

za † Petaci Antona (nam. cv.) 

PONEDELJEK 

Jozafat Kunčevič,  
škof, mučenec 

12. 11. 

2018 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri 

za † 2 Antona, Marijo, Emilijo in Draga Mikac 

 

za † Volčanšek Vlada (nam. cv.) 

TOREK 
Stanislav Kostka,  

redovnik 

 13. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

za † Stanka Zorko in duše v vicah 

za † Janka, Almo in vse † Lepejeve 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Lovrenc Irski, škof 

14. 11. 

2018 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Štangelj Ano (7. dan) 

ČETRTEK 
Albert Veliki, škof, 

cerkveni učitelj 

15. 11. 

2018 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Adija in Marjanko Brod in v dober namen 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Kramar Dionizija (nam. cv.) 

PETEK 

Marjeta Škotska,  
kraljica 

16. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 
Ob 18. uri 

za † Pevec Mateja (obl.) 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Ano Novak (obl.), Karla, sorodnike Novak-

Gerjevič, Ivana Ţerjav in teto Rezko  
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Elizabeta Ogrska, 

redovnica 

17. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Elizabeto in 2 Ferdinanda Rot 

 

za † Kolić Štefka (nam. cv.) 

NEDELJA 

33. med letom;  

posvetitev bazilik  

sv. Petra in Pavla; 

začetek tedna zaporov 

18. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

po namenu 

za † Pečar Franca 

 

za dobrotnike Slomškovega doma 

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 
 

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,00€. 
 

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, 
Krţičnikova 2, Breţice. 
 

MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v 

breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih 
ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice. 
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 
 

http://www.zupnija-brezice.si/


SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 11. 11. do 18. 11. 2018 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk  

Ponedeljek in petek ob 19.00 Neokatehumenat - kateheza 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 


