
 

1. berilo: Iz 5,1-7; Psalm: Ps 80; 2. berilo: Flp 4,6-9; Evangelij: Mt 21,33-43 

 

27. NEDELJA MED LETOM,  

ROŢNOVENSKA NEDELJA 
 

Bog neguje moj vinograd 
 

Jezusova zgodba o odsotnem lastniku vinograda in njegovih viničarjih ni 
nič posebnega, saj so bili hribi Galileje zasajeni s številnimi 
vinogradi. Za številne lastnike le-teh je bilo precej običajno, da so 
svoje posesti prepustili viničarjem. Mnogi so to storili celo samo 
zaradi najemnine. 

Prilika vsebuje preroško sporočilo in opozorilo. Ţe Izaija je govoril o 

Izraelovi hiši kot o Gospodovem vinogradu (Iz 5,7). Jezusovi 
poslušalci so to priliko lahko razumeli kot spominjanje na to, kako se Bog 
ukvarja s trmoglavim in uporniškim ljudstvom. 
Ta prilika nas nagovarja tudi danes. Prinaša nekaj pomembnih resnic o Bogu in 

načinu, kako se ukvarja s svojim ljudstvom. Najprej nam pove o Boţji 
velikodušnosti in zaupanju. Vinograd je dobro opremljen z vsem, kar najemniki 
potrebujejo. Lastnik je odšel in pustil vinograd najemnikom. Tudi Bog nam daje 
vse, kar potrebujemo, da bi lahko ţiveli in delali dobro. Povsem nam zaupa in 
nam daje svobodo, da lahko izbiramo način ţivljenja, ki bo obrodil obilo sadov. 
Lastnik ne le enkrat ampak mnogokrat najemnikom odpušča dolgove. Ko ti 
izkoristijo vse lastnikovo potrpljenje, na koncu prevladata njegova sodba in 

pravičnost. Prilika nam govori o Boţji potrpeţljivosti in pravičnosti. Tako je tudi 
On neizmerno potrpeţljiv z nami in naredi vse, da bi mogli obroditi obilo sadov. 
Jezus je na koncu prilike napovedal svojo smrt na kriţu kot svojo končno zmago. 
Vedel je, da ga bodo zavrnili in usmrtili, vendar je tudi vedel, da to ni konec. Po 

zavrnitvi bo prišla slava − slava njegovega vstajenja iz groba in njegov vnebohod 
na desnico Očeta v nebesih. 
Gospod Jezus Kristus obdarja nas, svoje ljudstvo, z darom svojega kraljestva − 
kraljestvom pravičnosti, miru in veselja v Svetem Duhu. Obljublja nam, da bomo 
obrodili obilo sadov, če bomo ostali v njem (Jn 15,1-11). Vsakemu od nas je 

zaupal svoje darove in milost, da moremo sodelovati z njim. Daje nam tudi delo 

v svojem vinogradu – v svoji Cerkvi, skupnosti verujočih. Obljublja nam, da naš 
trud ne bo zaman (1 Kor 15:58). 

4. 10. 2020 



Pričakujemo lahko preizkušnje in celo preganjanje. A na koncu bomo uzrli 
zmago. Gospodu Jezusu Kristusu sledimo in sluţimo v svojih bratih in sestrah, v 

vseh, ki so potrebni pomoči. Sledimo z radostnim upanjem in zaupanjem v 
zmago, ki jo je ţe izboril za nas v Svetem Duhu. 
Zahvaljujmo se Jezusu Kristusu za vse, kar nam daje, za vse njegove bolečine in 
ţalitve, ki jih je prestal za nas. Tako ga bomo mogli še bolje spoznati, še močneje 
ljubiti in mu slediti v vseh izzivih, ki jih bo prineslo vsakodnevno ţivljenje. 

 

OBVESTILA 

 

V mesecu oktobru, ki je posvečen Roţnovenski Materi Boţji, vas 
vabimo k premišljevanju Roţnega venca. Priporočamo molitev 

Roţnega venca doma po druţinah, vsaj eno desetko, Roţni venec 
lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan 

pred sveto mašo.  
 

Danes, 4. oktobra 2020, je prva nedelja v mesecu, darovi  v cerkvi so namenjeni 

za vzdrţevanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar! 
 

V torek, 6. oktobra 2020, bo po daljšem času spet srečanje biblične skupine, in 

sicer po večerni sveti maši (18.30) v Slomškovi dvorani v ţupnišču. Vodi g. Rok 
Ţlender, CM, novomašnik, Kaplan v Dobovi. Lepo vabljeni. 

 

V sredo, 7. oktobra 2020, imamo duhovniki Videmske dekanije rekolekcijo – 

duhovno obnovo v Pišecah s pričetkom ob 9.30.  
 

Sklepi 24. seje ŢPS, ki je bila v soboto, 26. 9. 2020, v Slomškovem domu: 
- Društvo 1824 pripravlja v sklopu breţiškega oktobra 2020 ulično 

fotografsko razstavo in predstavitev kratkih filmov “Breţice – pogled v 

umetnostnozgodovinsko dediščino”. Avtorja razstave sta Alenka Černelič 
Krošelj in Davor A. Lipej. Otvoritev bo v četrtek, 29. 9. 2020, ob 19.00. 

- Voditelj biblične skupine bo g. Rok Ţlender, CM, Kaplan v Dobovi. 
- Molitvena skupina se organizira sama. 

- Vse svete maše, tudi med tednom, bodo tudi v zimskem času v farni 
cerkvi sv. Lovrenca. 

- V pripravi na birmo bomo organizirali tudi birmanske skupine. Za pomoč 
naprošamo oratorijske animatorje (Patricija Kelhar), za duhovno vodjo 

animatorjev pa g. Roka Ţlendra, CM. 
- Pevci bodo imeli pevske vaje v Slomškovem domu, kjer je večji prostor.  
- Ugotovili smo, da je bil Oratorij 2020 uspešno izpeljan, za kar gre vsa 

pohvala animatorjem in vodstvu Oratorija g. Roku Ţlendru, CM, in 



Patriciji Kelhar. Zelo lepo je bila pripravljena in izvedena oratorijska 

zaključna maša v nedeljo, 30. avgusta 2020, pred cerkvijo sv. Roka.  
- V času korona krize se bomo bolj redno priporočali sv. Roku, 

priprošnjiku zoper kuţne bolezni.  
 

Od 4. do 11. oktobra 2020 v Cerkvi na Slovenskem poteka 29. teden za 

ţivljenje pod geslom »Moč upanja«.  
»Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost«  (dr. Alojzij Šuštar) 

Vsebine Tedna bodo objavljene na tej spletni strani, tudi v obliki videoposnetkov: 

https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje-2020/teden-za-zivljenje-2020/ 
Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja ţivljenjskega smisla, cilja, 
upanj in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi, kot sopotniki. Na tej poti tudi 
sami iščemo druge. Učimo se ţiveti drug z drugim. Učimo se ţiveti za Drugega. 

Kakor pšenični klas. 
Ko letos mineva 100 let od rojstva dr. Alojzija Šuštarja, njegova duhovna 
dediščina zelo aktualno nagovarja vse nas, ki ţivimo v skupni deţeli pod 
Triglavom. On, ki je bil »kakor velik pšenični klas, iz katerega se na vse strani 

vsipajo zrna za novo rast« (A. Uran), je bil človek spoštljivega dialoga z vsemi in 
iskrenega prizadevanja za skupno dobro. S svojim zgledom in svojo besedo nas 

tudi danes, v današnjih razmerah vabi, da bi si bili dobri in plemeniti sopotniki na 
skupni poti, ki se je pred 30. leti kakor čudeţno odprla pred nami, z njegovo 
veliko pomočjo. 
To povabilo, »da bi si bili dobri sopotniki«, razumevamo tako, 
da bi cenili drug drugega in spoštovali ţivljenje in človeško 
dostojanstvo vsakega; da bi se znali poslušati, prepoznavati 

resnične potrebe drugega, soočati različnost pogledov, se 
spoštovati v različnosti in iskati to, kar je skupno; da bi znali 
skrbeti za druge, še posebej za tiste med nami, ki so najbolj 
ranljivi, predvsem na začetku in na koncu zemeljske poti; da bi si 

znali priznati napake, se opravičiti, odpustiti, začeti znova. Se 
znova odpraviti skupaj na pot. 

Kam vodi pot? Globoko v srcu vsakega človeka je isto hrepenenje. Da bi ţivel, 
bil srečen, skupaj z drugimi, za vedno. »Če sonca ni, od kod to hrepenenje? … O, 
sonce je! Je, ker ga slutimo, ker ga v globini duše čutimo.« (Oton Ţupančič) 
V to hrepenenje zaupamo. 

 

VEROUČNO LETO 2020/21 

 
Dopolnjen urnik verouka za veroučence 7. razreda:  

7.  razred sreda ob 13.30 ali sreda 16.30 ali četrtek ob 14.30  

(Slomškov dom, veroučna učilnica), Jana 

 

 

https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje-2020/teden-za-zivljenje-2020/


8. obletnica 

 

 

 

Od ponedeljka, 5. oktobra 2020, bodo vse večerne svete maše 

ob 18.00 v farni cerkvi sv. Lovrenca. 
 

NEDELJA 

27. med letom,  
ROŢNOVENSKA 

NEDELJA; 
Frančišek Asiški, redovni 

ustanovitelj; začetek  
tedna za življenje 

  4. 10. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane 

za † Plešej Vojka in Stopar Janeza 

za † starše Franca in Amalijo Kelhar ter brata 
Francija 

 

za † stare starše Pavlič-Trefalt iz Zabukovja ter 

ostale sorodnike 

PONEDELJEK 
Marija Favstina Kowalska, 

redovnica 

  5. 10. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za vse duše v vicah 

 

za † Bukovinski Darka (roj. dan) 

TOREK 
Bruno, redovnik, 

ustanovitelj kartuzijanov 

6. 10. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † duhovnike, ki so delovali v breţiški ţupniji 
 

za † Volčanšek Ivana (obl.) 

SREDA 
Roţnovenska  
Mati Boţja 

7. 10. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Zinko Zupančič (obl.) 
 

za † Bah Ivanko in Ferdinanda, Inča in Zorana 

ČETRTEK 
Benedikta,  

devica, mučenka 

8. 10. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

PETEK 
Dionizij, škof in tovariši, 

mučenci 

9. 10. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.) 

za † starše Brce in Bukovinski 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Danilo (Danijel), škof 

10. 10. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Smukovič Joţeta (3. obl.) 
za † Kreačič Mihaela in Marijo ter Cetin Ivana in 
Terezijo 

NEDELJA 

28. med letom,  
Janez XXIII., papeţ;  

sklep  

tedna za življenje 

  11.10. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane 

za † Neţko Petan, druţine Petan, Mrkša, Krţan 

za † Ivanko Frey in Cizelj Tonija 

 

za † Ţibred Ivano-Marijo 

 

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

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                        Ţupnijska Karitas: 041-754-877 

 

POTUJOČA MISIJONSKA RAZSTAVA je na ogled v Slomškovem domu, in 
sicer še do vključno nedelje, 11. oktobra 2020. Ogled je moţen vsak torek od 9.00 do 
12.00.  

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

