
 
I. berilo: 5 Mz 6,2-6; Psalm: 18; II. berilo: Heb 7,23-28; Evangelij: Mr 12,28b-34 

 

ZAHVALNA NEDELJA 

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po 

prazniku vseh svetih. Letos je to 4. november.  

Praznik zahvale so poznala ţe starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in 

prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so 
darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega 

ljudstva iz egiptovske suţnosti je zahvala dobila bogosluţni in odrešenjski 
pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 

16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).  

Praznik zahvale je dan hvaleţnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 
pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, 

svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše ţivljenje – vse, kar 

smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaleţnosti 
Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razseţnost medsebojnih 
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je 
daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. 
Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje 
povezano z bogosluţnim obredom.  

Pri mašah na zahvalno nedeljo se verniki, duhovniki in škofje s hvaleţno drţo 
zahvalimo drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala 

bliţnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaleţnost Bogu 
spominja na Darovalca dobrega. 

31. NEDELJA MED LETOM 

 

Zapoved ljubezni do bliţnjega je enaka ljubezni do Boga 

 
Največja in prva zapoved je in vedno bo "Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in 

z vso močjo" (Mr 12,30). Ko so ljudje skozi stoletja poglabljali svoje 

razumevanje in dajali globlji pomen Boţji ljubezni, so se počasi zavedali, da se 
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ljubezen do Boga uresničuje samo takrat, ko postaja konkretizirana v ljubezni do 
bliţnjega. Ravno v tem je podobnost druge zapovedi s prvo (Mt 22,39; Mr 
12,31). "Če kdo pravi: 'Ljubim Boga,' pa sovraţi svojega brata, je laţnivec"(1 Jn 
4,20). "Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki" (Mt 22,40). Sprva 

ljudem ni bilo jasno, čemu ljubezen do bliţnjega. Razumevanje le-te je potekalo 

v treh stopnjah.  

 

Prva stopnja: Z bliţnjim sva oba pripadnika. Ţe stara zaveza uči "Ljubi svojega 
bliţnjega kakor samega sebe!" (5 Mz 19,18). V tistih davnih časih je beseda 
bliţnji označevala sorodnike. Ljudje so čutili dolţnost ljubezni do vseh tistih, ki 
so člani iste druţine, klana, plemena. Za tujce pa, to je ljudi, ki niso pripadali 

judovskemu narodu, pa Stara zaveza pravi: "Tujca smeš terjati, kar pa je tvojega 
pri tvojem bratu, naj tvoja roka odpusti.« (5 Mz 15,3)  
Druga stopnja: Bliţnji je vsakdo, ki pristopi k meni ali jaz sam pristopim k 

njemu. Sčasoma je razumevanja bliţnjega rastel. V času, v katerem je ţivel 
Jezus, je bilo razumevanje bliţnjega zelo prisotno tudi v razpravah. Neki 
pismouk je rekel, da bi morali razumevanje bliţnjega razširiti izven meja rase. 
Drugi pismouk pa sploh ni hotel slišati za to. Iz tega razloga je pismouk odšel k 
Jezusu, da bi mu ta povedal svoje mišljenje o vprašanju, kdo je bliţnji. Jezus je 
odgovoril s priliko o dobrem Samarijanu (Lk 10,29.37), kjer bliţnji ni niti 
sorodnik, niti prijatelj, niti plemeniti gospod, ampak tisti, ki pristopi k tebi, ne 

glede na njegovo/njeno vero, barvo koţe, raso, spol ali jezik. Tistega/tisto moram 
ljubiti.  

Tretja stopnja: Merilo naše ljubezni do bliţnjega je takšna ljubezen, kot nam jo 
izkazuje Jezus. Jezus je dejal pismouku: "Nisi daleč od Boţjega kraljestva!" (Mr 
12,34). Ta je bil ţe blizu Boţjemu kraljestvu zato, ker je resnično zdruţeval 
ljubezen do Boga z ljubeznijo do bliţnjega, kot je pismouk slovesno razglasil v 
Jezusovi navzočnosti (Mr 12,33). Ampak za sam vstop v kraljestvo je vedno 

potreben še en korak. Merilo za ljubezen do bliţnjega, kakor uči stara zaveza, je 
v tem, da ljubiš bliţnjega kakor samega sebe. Jezus to merilo še podkrepi, saj 
pravi: "To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 

Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá ţivljenje za svoje prijatelje" (Jn 
15,12-13). Zato je merilo ljubezni v Novi zavezi: "Ljubezen do bliţnjega v 
tolikšni meri, kot nam jo izkazuje sam Jezus!" Jezus nam je dal pravo razlago 
Boţje besede in nam je pokazal način za dosego polnejšega ţivljenja z bliţnjimi. 
 

Dobri Bog, Bog neskončne ljubezni, hvala, da mi kažeš, da se prva zapoved 
uresniči v drugi. Hvala, da vodiš moje prste, moj korak, moje oko, uho, usta, moj 

občutek, da sledim tebi. Pokaži mi, prosim, kako lahko čutim tvojo ljubezen do 
mene in kako lahko to ponesem sestram in bratom, ki mi jih pošiljaš na pot. 

Prosim te, da dopustim nežnost in ljubezen,  
ki mi jo želijo izkazati ljudje okoli mene. 

 



OBVESTILA 

 
Danes obhajamo tudi Lenartovo nedeljo, ki je zavetnik 

naše podruţnice v  Šentlenartu. Ob 15. uri bo tam sveta 
maša in blagoslov obnovljene Kapelice Boţjega groba ter 
nove strehe na severni strani cerkve. Obnovitvena dela sta 

pod strokovnim nadzorom Spomeniškega varstva iz Novega 

mesta kvalitetno izvedli podjetji: Krovstvo Kovačič Ivan s. 
p., Gabrje pri Dobovi 30 in Gradbeni inţeniring Walter 
Mastnik s. p., Gruenova ul. 9, Krško. 
 

Sveto mašo in blagoslov bo imel naddekan Savskega 
naddekanata in ţupnik ţupnije Brestanica g. Joţe Špes. 

Lepo vabljeni. 

 

 
Danes je prva nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za obnovo Kapelice 

Boţjega groba in strehe na cerkvi v Šentlenartu. Bog povrni za vašo dareţljivost.  
 

V novembru bomo vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo molili 
Kriţev pot za naše rajne po »spominih«. Vabljeni k molitvi. 

 
Danes nas bodo obiskali člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. 

S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za gradnjo hiše za druţino 
brez doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga krasijo fotografije na temo 

"Marija skoz ţivljenje", je 10 evrov. Vabljeni, da podprete akcijo.  
 

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

V soboto, 9. novembra, bo v Slomškovem domu srečanje Vera in luč, od 9. do 

12. ure. Tokrat bo srečanje regijsko, saj slavijo 10. obletnico ustanovitve.  
 

Od ponedeljka, 5. novembra 2018, bodo svete maše med tednom v Zimski 

kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, Krţičnikova 2, Breţice. 
 
Eko okolju varne sveče (Karitas) so na voljo v veţi cerkve. Priporočen dar za svečo 
je 1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

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 

31. med letom;  

zahvalna;  

Karel (Drago) 

Boromejski, škof 

4. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

Ob 15. uri 

 

 

za farane /  

za † Ivanko Ferenčak (obl.) in Franca ter Joţeta 

za † Kosec Karla, Antona in Cecilijo Polak 

v Šentlenartu za † Franca Vimpolšek ter 
sorodnike Vimpolšek-Oprešnik 

Večerne svete maše v farni cerkvi ne bo.  

PONEDELJEK 
Zaharija in Elizabeta, 

starši Janeza Krstnika 

5. 11. 

2018 

Ob 8. uri  

 

 

Ob 18. uri 

za † starše Martina in Marijo ter brata Tinčeta 
Cerjak, starše Janeza in Terezijo Tršinar, druţini 
Šepec in Starčič 

za † Ivana Bogovič (obl.), mamo Marijo, stare 
starše Bogovič-Koţnjak in teto Mici Novak 

TOREK 
Lenart, opat 

 

 6. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri 

Ob 19.uri 

za † Hozjanove in Tasičeve 

za † gospo Milko 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Engelbert, škof 

7. 11. 

2018 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Černoš Joţeta in starše Černoš 

ČETRTEK 
Gotfrid (Bogomir),  

škof 

8. 11. 

2018 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Terezijo Preskar, vse sorodnike in dobrotnike 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Franca in Ivanko Vogrinc (obl.) ter stare 

starše 

PETEK 
Ursin, škof 

9. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 
Ob 18. uri 

za † starše Kodrič, Pavlovič in moţa Martina 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Alojza Prah (nam. cv.);  
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 

Leon Veliki, papeţ, 
cerkveni učitelj 

10. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Škofljanec Martina, Vegelj Pavlo, starše in 
sestre Cizel 

za † Lipej Ano (obl.) 

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.) 

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€. 
 

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 4. 11. do 11. 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, 9. 11. 2018, 9.00-12.00 Vera in luč (10. obletnica) 
Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 


