
 

1. berilo: 2 Mz 22,20-26; Psalm: Ps 18; 2. berilo: 1 Tes 1,5c-10; Evangelij: Mt 22,34-40 

 

ŽEGNANJSKA NEDELJA, 

29. NEDELJA MED LETOM 

 

Ljubezen je dar 

 

Farizeji so se ponašali z znanjem o zapovedih in predpisih v postavi. 
Vse ţivljenje so temeljito študirali 613 zapovedi skupaj s številnimi 
komentarji rabinov. Verske oblasti so Jezusa preverile, če je tako 
razumel zakone, kot so jih razumevali oni sami.  

Jezus pa je povzel vse zapovedi v dve veliki zapovedi, in sicer iz 5 

Mz 6,5 in 3 Mz 19,18. Boţja ljubezen vse usmerja in vodi. Njegova 

ljubezen je sveta, pravična in čista, ker išče le tisto, kar je dobro in 
koristno za človeka in stvarstvo. Zato nam Bog ukazuje, naj ljubimo − da 
sprejmemo in dajemo le tisto, kar je dobro, ljubeče, pravično in čisto, ter vse 

drugo zavrnemo. 

Bog je ljubezen in vse, kar dela, izvira iz njegove ljubezni do nas (1 Jn 3,1; 4,7-

8.16). V svojih mislih in skrbeh nas postavlja na prvo mesto. On nas je najprej 

vzljubil (1 Jn 4,19). Naša ljubezen do njega je odgovor na njegovo neskončno 

dobroto in dobrotljivost. Boţja ljubezen je torej na prvem mestu. Ljubezen do 
bliţnjega pa je trdno zakoreninjena v njej. Bolj ko se zavedamo Boţje ljubezni, 
resnice in dobrote, bolj ljubimo tisto, kar on ljubi. Ţeli, da njegova ljubezen 
usmerja in vodi naše misli, namere in dejanja do bliţnjih. Ljubezen je dar, ko se 
drugemu podarimo, ko smo z vsem usmerjeni k njemu, v njegovo dobro in korist. 

Ljubezen, ki je zakoreninjena v uţitek in iskanje lastne koristi, je sebična in 
posedovalna. Takšna vodi v številne boleče in grešne ţelje, kot so ljubosumje, 
pohlep, zavist in poţelenje. Postavlja nas nad Boga in bliţnjega ter nas spodbuja 
k temu, da sluţimo sami sebi, namesto da bi sluţili Bogu in bliţnjemu.  
Bog nas ljubi v celoti, popolnoma in v naše dobro − brezmejno, brez zadrţkov. 
Njegova ljubezen se ne spreminjanja glede okoliščin. Ko Bog daje, daje 
velikodušno, obilno, svobodno in brez pogojev. Njegova ljubezen je trdna, 
dosledna in stalna. Bog nas ljubi tudi v naši šibkosti, v našem padlem in grešnem 
stanju. Bog Oče nas vedno ljubi in išče, da bi nam razodel svojo ljubezen in nas 
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napravil deleţne njegove usmiljene in odpuščajoče ljubezni, da bi mi lahko 
postali tako usmiljeni do drugih, kakor je on sam (Lk 6,36). 

Vera v Boga in upanje v njegove obljube nas krepi v Boţji ljubezni. Več kot 
vemo o Bogu, bolj ga ljubimo, in bolj ko ga ljubimo, bolj verjamemo in upamo v 

njegove obljube. Gospod Jezus nam skozi dar Svetega Duha daje novo svobodo 

zato, da bi lahko ljubili, kakor nas on sam. Apostol Pavel piše: »Kristus nas je 

osvobodil za svobodo. [...] Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam 
svoboda ne bo pretveza za ţivljenje po mesu, temveč sluţíte drug drugemu po 
ljubezni.« (Gal 5,1.13) Ali nas kar koli zadrţuje pred Boţjo ljubeznijo in 
veseljem, da sluţimo bliţnjemu po ljubezni? 

 

OBVESTILA 

 

Navodila slovenskih škofov za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim 
odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče: 

 Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 
zasebne maše duhovnika brez vernikov. 

 Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.  
Celotna navodila najdete na ţupnijski spletni strani in na spletni strani Slovenske 
škofovske konference:  
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-

19 

 

V mesecu oktobru priporočamo molitev Roţnega venca doma po 
druţinah, vsaj eno desetko, Roţni venec lahko moli tudi vsak sam.  
 

Veroučence vabimo k Slomškovem bralnem priznanju 2020/21. Navodila in 

prijavnico najdete na ţupnijski spletni strani. 

 

Župnijska Karitas V veţi cerkve so na voljo sveče. Namesto sveče je lahko tudi 
»medalja«, ki jo zapičite ali poloţite na grob. Priporočen dar je enak kot za svečo 
1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar. 

 

Sprejemamo za spomine.  

 
V noči iz sobote, 24., na nedeljo, 25. oktobra, smo prešli na zimski čas, kar pomeni, 

da smo pomaknili urne kazalce za eno uro nazaj. 

 

V Katoliški cerkvi 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik Vseh 

svetih. Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških 
izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti 

nihče ni poznal in priznal. Morda so ţiveli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v 



njih ustvarila Boţja milost. Ti so namreč znali z Boţjo pomočjo tisto posvečenje, 
ki so ga pri krstu prejeli, v ţivljenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). 
Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih 
svetnikov v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani moţje in ţene 
vseh časov. 
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolaţbe in 
poguma vsem, ki so podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s 

potrpeţljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako 

zunanjimi bridkostmi in teţavami (prim C 8). To je slovesni godovni dan naših 
dragih, v Kristusu starejših bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek 
dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in 
veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, kaţejo 
kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo 
naši slabosti. Bogosluţje potujoče Cerkve se na ta praznik pridruţuje nebeški 
Cerkvi in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in slava izvoljenih. 
 

Odšli od nas v večnost in imeli cerkveni pogreb na brežiškem pokopališču  
v času od 1. 11. 2019 do 1. 11. 2020 

1. Ivana-Hani Sečen (96) 
2. Milka Vrtačnik (89) 
3. Robert Ogorevc (38) 

4. Joţefa Ogorevc (83) 

5. Ana Wolfisberg (88) 

6. Stanislav Novak (73) 

7. Ignacij Hrovatič (76) 
8. Franc Bratanič (69) 
9. Boris Geršak (60) 
10. Elizabeta Godler (86) 

11. Diana Pavlovič (57) 
12. Osvald Valentinčič (64) 
13. Ivana Marija Ţibred (77) 
14. Jernej Bohak (73) 

15. Matilda Polovič (85) 
16. Darko Bukovinski (65) 

17. Karel Cerjak (90) 

18. Štefanija Bizjak (86) 
19. Marija Hervol(91) 

20. dr. Franc Kocjan (93) 

21. Drago Ţerjav (71) 
22. Albina Zore (91) 

23. Angela Pirc (88) 

24. Gordana Rasinec (67) 

25. Stanislava Molan (72) 

26. Ivan Jeršič (80) 
27. Marija Prah (70) 

28. Brigita Gregorič-Kene (88) 

29. Ivana Piltaver (82) 

30. Bukovinski Nevenka-Jaka (91) 

31. Adolf Hostnik (76) 

32. Stanislav Podpečan (89) 
33. Daniela Šavrič (86) 
34. Dominik Pezdirc (67) 

35. Marija Mikac (93) 

36. Roman Fink (51) 

37. Marija Cizelj (94) 

38. Vincencij-Cene Šavrič (88) 
39. Ivan Matica (72) 

40. Mihael Preskar (71) 

41. Alojz Ţivič (70) 
42. Kata Grmovšek (88) 
43. Karol Zorko (78) 

44. Mihael Jeršič (107) 
45. Viktor Cetin (87) 

46. Pavla Vukovič (75) 
47. Niko Perkman (83) 

48. Anton Šuler (53) 
49. Mihael Lapuh (77) 

50. dr. Zvonimir Škofljanec (85) 
51. Antonija Gramec (87) 

52. Robert Krošl (52) 
53. Štefica Pavlek (70)  

 

Gospod daj vsem rajnim večni mir in pokoj! In večna Luč naj jim sveti! 



8. obletnica 

 

 

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO, 
BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.  

NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC OKTOBER IN 

NOVEMBER, BODO OPRAVLJENI PO DATUMIH, KAKOR JE 

DOGOVORJENO Z DAROVALCEM SVETE MAŠE.  
 
 

Molitev za zdravje v času  
epidemije koronavirusa  

COVID-19 
Oče usmiljenja in tolaţbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s kriţem pokazal  
vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 
ki ţe nosijo kriţ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj  

moč in zdravje, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej 
odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati. 

Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov –  

prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – 

prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice –  

prosite za nas. 

 

NEDELJA 

30. med letom, 

žegnanjska nedelja; 
Krišpin in Krišpinijan, 

mučenca;  
dan suverenosti 

  25.10. 

2020 

PONEDELJEK 
Lucijan in Marcijan, 

mučenca 

  26.10. 

2020 

TOREK 
Sabina Avilska,  

mučenka 

27. 10. 

2020 

SREDA 
Simon in Juda Tadej, 

apostola 

28. 10. 

2020 

ČETRTEK 
Mihael Rua, duhovnik, 

redovnik 

29. 10. 

2020 

PETEK 
Marcel, mučenec 

30. 10. 

2020 

SOBOTA 
Volbenk, škof; 

dan reformacije 

31. 10. 

2020 

NEDELJA 

 

VSI SVETI 

 

Vigor, škof 

  1. 11. 

2020 
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