
  
1. berilo: Mdr 11,22-12,2; Psalm: 145; 2. berilo: 2 Tes 1,11-2,2; Evangelij: Lk 19,1-10 

 

ZAHVALNA NEDELJA 
 

Čas zahvale z mislijo na usmiljenje 

 

Pred nami so močne vsebine meseca novembra: zahvalna nedelja, 
svetovni dan ubogih, teden zaporov, teden Karitas. Skupni okvir 

dogodkov lahko ubesedimo s hvaležnost in usmiljenje. Pravijo, 

da nasprotje hvaležnosti ni nehvaležnost, ampak brezbrižnost. 
Nasprotje usmiljenja tudi ni pravičnost, ampak maščevanje. 
Misel papeža Frančiška iz letošnje poslanice za svetovni dan ubogih pravi: 

»Včasih je za povrnitev upanja potrebno zelo malo. Dovolj je, da se za trenutek 
ustavite, se nasmehnete in prisluhnete. Vsaj enkrat odložimo statistiko: revni niso 
statistika, ki jo navajamo, ko se hvalimo z našimi dobrimi deli in projekti. Revni 

so osebe, ki jih je treba srečati; so osamljeni, mladi in stari, ki si želijo, da bi bili 
povabljeni k nam domov, da bi si skupaj delili obrok; so moški, ženske in otroci, 
ki iščejo prijazno besedo. Revni nas rešujejo, ker nam omogočajo, da naletimo na 

obraz Jezusa Kristusa.« 

Utrnila se mi je misel, da se ne bi ustavljal ob posameznih pastoralnih akcijah, 

programih župnijskih občestev, številčnosti dobrotnikov dobrodelnih organizacij, 
ampak se želim zahvaliti vsem, ki ste v sebi zatrli brezbrižnost in po svojih 

močeh v danih situacijah skušali pomagati in ustvarjati tam, kjer ste začutili 
stisko in potrebo po pomoči. Ob tem me spominjate nečesa, kar so še znale naše 
babice, v našem času pa smo vse preveč vajeni sodobnega »uporabi in zavrzi«. 
Pogled v preteklo leto upravljanja škofije v času čakanja na novega škofa me 
spominja na »krpanje«. Že Jezus je opozoril, da naj tega ne delamo brez 
preudarnosti in z materiali, ki bodo raztrganost še povečali. Hvala vam, ker ste v 
minulem letu zakrpali marsikatero stisko in izpeljali ogromno projektov z nitjo 

ljubezni, in tako s skrbjo delavca za rast Božjega kraljestva med nami sporočali, 
da vaše delo in pomoč nista bili iz obilja, ampak ste podarili del sebe. A je lahko 
svatovsko oblačilo zašito? Ne! Poveličano Jezusovo telo je tudi ohranilo rane 

mučenja in sled sulice, ki je prebodla Jezusovo srce. Rane na poveličanem telesu 
so kot »flike,« a se zaradi ljubezni spremenijo v na novo zašito svatovsko 
oblačilo. Naj bo tako tudi s krpanjem stisk našega časa. Bog povrni za vse 

storjeno, ki tisto, kar je zakrpano, spreminja v svatovsko oblačilo.  
Rok Metličar 

Škofijski upravitelj 

3. 11. 2019 





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

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

 

Današnja nedelja je prva nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za vzdrževanje 
Slomškovega doma. Bog povrni za vašo darežljivost.  
 
Danes obhajamo Lenartovo nedeljo, ki je zavetnik naše podružnice v Šentlenartu. 
Ob 15. uri bo tam sveta maša. Lepo vabljeni. 
 

Od ponedeljka, 4. novembra 2019, bodo svete maše med tednom v Zimski 

kapeli Svetega Križa v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice. 
 

V soboto, 9. novembra, bo od 9. do 12. ure v Slomškovem domu srečanje Vera 

in luč. 

 
V župnišču dobite Družinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€, 

običajni enolistni stenski koledar Družine 0,70€. 
 

Župnijska Karitas Brežice 
 »Spoštovani darovalci, izredno smo vam hvaležni za vsa vaša podarjena 

oblačila, obutev, igrače ter vse ostale potrebščine, ki jih naprej podelimo 
med ljudi, ki so potrebni pomoči. Žal vas moramo obvestiti, da nekateri 
prinesete neuporabne in umazane stvari, zato vas lepo prosimo, da še enkrat 
preverite, če so za uporabo.  

Prosimo pa tudi, da ne odlagate vreč z oblačili kar pred vrati izven uradnih 
ur. Hvala za razumevanje.« 

 »Za lepšo jesen« - humanitarna akcija Karitas v celjski škofiji. Pomagajmo 
ljudem v stiski! Zbiramo: prehrambne artikle (sladkor, olje, moko, UVT 

mleko, konzerve), ozimnico (krompir, jabolka, čebulo, vložena zelenjava), 
higienske pripomočke ali druga živila po vaši izbiri.  
Prosimo Vas, da vrečko (ki je na voljo v veži cerkve) s podarjenimi stvarmi 
vrnete v cerkev prihodnjo nedeljo ali prinesete na Župnijsko Karitas Brežice. 
Hvala, ker pomagate pomagati! 

 Na voljo so tudi sveče. Priporočen dar je 1,50 EUR. 
 

Radio Ognjišče prijazno vabi na 25. Gala koncert, ki bo v nedeljo, 24. novembra 

2019, ob 15. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.  

Odhod avtobusa bo v nedeljo, 24. novembra, ob 12.30 izpred gimnazije. Pobirali 

bomo še na dogovorjenih krajih. 
 

 

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 
31. med letom; 

zahvalna nedelja:  

 

Viktorin Ptujski, škof, 
mučenec 

3. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

Ob 15. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Ivanko Ferenčak (obl.), vse † Ferenčakove 

za † Lipej Antona (nam. cv.) 

v Šentlenartu za † Franca Vimpolšek ter 
sorodnike Vimpolšek-Oprešnik 

za † Dionizija in Jožico Kramar 

PONEDELJEK 
Karel (Drago)  

Boromejski, škof 

4. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † g. Karla Jelerja in g. Jošt Karla 

 

za † Hostnik Emila in Veroniko (obl.) 

TOREK 
Zaharija in Elizabeta,  

starši Janeza Krstnika 

 5. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

 

Ob 19.uri 

za † Zver Naceta in Rozo 

za † Ivana Bogovič, Marijo (obl.), stare starše 
Bogovič-Kožnjak ter teto Mici Novak 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Lenart, opat,  

naš farni zavetnik 

6. 11. 

2019 

 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
 

za † Černoš Jožeta in starše Černoš 

ČETRTEK 
Engelbert,  

škof 

7. 11. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Zupančič Zinko (30. dan) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Hozjanove in Tasičeve 

 

PETEK 
Gotfrid (Bogomir),  

škof 

8. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 18. uri 

za duhovniške in redovniške poklice 

v Domu upokojencev po namenu 

za † Lipej Ano (6. obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Teodor (Božidar, Darko), 

mučenec 

9. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † duhovnika prof. dr. Ožinger Antona 

 

za † družine Kržan, Tomše, Vegelj in Vovk 

NEDELJA 
32. med letom; 

 

Leon Veliki, papež, 
cerkveni učitelj 

10. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Martina, starše in svaka Janka Predanič, 
nečakinjo Tatjano, vse † Predaničeve in 
pozabljene duše v vicah 

za † starše Pavlovič, brate in sestro 

 

za † Habinc Alojza, Ano, brate, sestre in stare 

starše 

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

 
MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški 
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v 

območje Splošne bolnišnice Brežice.  
 

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

 

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


 

 

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 3. 11. 2019 do 10. 11. 2019 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek verouk 

Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska Karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Župnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota, 9.11., od 9.00 do 12.00 Vera in luč 

Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 


