
 
1. berilo: Sir 35,12-14.16-18; Psalm: 34; 2. berilo: 2 Tim 4,6-8.16-18; Evangelij: Lk 18,9-14 

 

30. NEDELJA MED LETOM 
 

Bog milosti  
 

Jezus  je svoje opozorilo glede molitve okrepil z ţivo zgodbo o dveh 
osebah med molitvijo. Zakaj je Gospod sprejel molitev ene osebe, 

zavrnil pa molitev druge? Evangelist Luka nam namigne: 

zaničevanje bliţnjega zapre vrata v Boţje srce. Zaničevanje drugih je 
veliko zlo, saj pomeni, da je nekdo usposobljen, da je na 

pomembnem mestu, a javno sramoti tiste, ki niso tako usposobljeni, 

niso v skladu z javnimi standardi in verskimi praksami. Jezusova zgodba je ţalila 
vzorno misleče farizeje, ki so "davkarje" imeli za nedostojne Boţje milosti in 
naklonjenosti. Jezusova prispodoba govori o naravi molitve in našem odnosu z 
Bogom. To stori s predstavitvijo dveh zelo različnih stališč do molitve. Farizej, 
ki je predstavljal tiste, ki so ponosni na svoje verske prakse, se je povzdigoval 

nad druge. Zaradi samozadovoljstva in navdušenjem nad seboj in svojo versko 
prakso je bila njegova slavilna molitev osredotočena na njegove dobre verske 
prakse in ne na Boţjo dobroto, milost in usmiljenje. Namesto da bi se poniţal 
pred Bogom in prosil za boţje usmiljenje in pomoč, je hvalil samega sebe, 
medtem ko je zaničeval tiste, za katere je menil, da so manj vredni. Farizej se je 

sicer skušal opravičiti pred Bogom in pred tistimi, ki jih je zaničeval; toda samo 
Bog nas lahko opraviči. Cestninar, ki je predstavljal tiste, ki so jih prezirali tisti, 
ki so bili prepričani, da so pravoverni, se je poniţal pred Bogom in prosil za 

usmiljenje. Bog je uslišal njegovo molitev, ker je iskreno obţaloval svoje grehe. 
Boga je iskal s poniţnostjo, ne pa s ponosom.  
Ta prilika predstavlja priloţnost in opozorilo. Laţni ponos nas vodi k 
samoprevari in duhovni slepoti. Prava poniţnost nam pomaga, da vidimo sebe 
takšne, kot smo v resnici v Boţjih očeh, in nas nagiba k iskanju Boţje pomoči in 
usmiljenja. Bog prebiva v ljudeh s poniţnim srcem, ki priznavajo lastno grešnost 
in priznavajo Boţje usmiljenje in milost reševanja. »Kajti tako govori Visoki in 
Vzvišeni, ki večno prebiva in je njegovo ime sveto: Na višavi in v svetišču 
prebivam, sem pa hkrati pri potrtem in poniţnem v duhu, da poţivljam duha 
poniţnim, da poţivljam srce potrtim. (Iz 57, 15). Bog nas ne sliši, če hvalimo 

sebe in preziramo druge ... Iskreno si odgovorimo na vprašanja: »Ali poniţno 
iščem Boţje usmiljenje in izkazujem usmiljenje drugim, zlasti tistim, ki jih teţko 
ljubim in odpuščam?« 

27. 10. 2019 



OBVESTILA 
 
V noči iz sobote, 26., na nedeljo, 27. oktobra, smo prešli na zimski čas, kar pomeni, 

da smo pomaknili urne kazalce za eno uro nazaj. 

 
DRUŠTVO 1824 v čast praznika Občine Breţice vabi na odprtje fotografske 

razstave Ţivljenje breţiške ulice, iz arhiva Davorja Lipeja 5, v torek, 29. oktobra 

2019, ob 19. uri v Slomškovem domu, Krţičnikova 2, Breţice. Program: Elizabeta in 

Dragutin Kriţanić. Razstava bo odprta do marca 2020. Lepo vabljeni. Vstop prost. 

Oktobrska razstava, 5 po vrsti, se tokrat seli ob osrednjo mestno ulico, na prostor 

med ţupnijsko cerkvijo sv. Lovrenca in Slomškovim domom - Krţičnikova ulica. 
Razstavo sta pripravila Davor Lipej in Alenka Černelič Krošelj. Organizator: 

Društvo 1824, Krţičnikova 2, Breţice, zanj mag. Mojca Strašek Dodig, predsednica. 

Razstavo je soomogočila Občina Breţice. Hvala Aleksandru Roţmanu in Artisku za 
panoje. 

 

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

2019, ob 15. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Letos je za Radio Ognjišče 
jubilejno leto. Skupaj z njimi se veselimo srebrnega jubileja, zato bo koncert prav 

gotovo še posebno slovesen in obogaten z raznovrstno glasbo in lepo besedo. 
Pridruţimo se skupnemu praznovanju. Lepo bo! 
Prijavite se čimprej, najpozneje do 1. novembra, na tel.: 031 438-970 (Milka). Cena 

vstopnice 20€, prevoza 8 €. Odhod avtobusa bo v nedeljo, 24. novembra, ob 12.30 

izpred gimnazije. Pobirali bomo še na dogovorjenih krajih. 
 

Verouka v času šolskih jesenskih počitnic ne bo. 
 

Sprejemamo za spomine.  

 

Na praznik Vseh svetih, 1. novembra, bo sveta maša ob 14. uri na pokopališču v 

poslovilni veţi, sledi molitev pri velikem kriţu in blagoslov grobov. Ob 16.40 
vabljeni v farno cerkev k molitvi vseh štirih delov roţnega venca za naše rajne. 
 

Prihodnja nedelja je zahvalna. Prosimo za pridelke, da bomo z njimi lahko obogatili 

krašenje cerkve. Prinesite jih do sobote, 2. 11., zjutraj.  

 

Prihodnjo nedeljo obhajamo tudi Lenartovo nedeljo, ki je zavetnik naše podruţnice 
v Šentlenartu. Ob 15. uri bo tam sveta maša. Lepo vabljeni. 
 

Prihodnja nedelja je prva nedelja v mesecu. Nabirka je namenjena za vzdrţevanje 
Slomškovega doma. Bog povrni za vašo dareţljivost.  
 

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,50€. 

 



Ţupnijska Karitas Breţice 

 »Spoštovani darovalci, izredno smo vam hvaleţni za vsa vaša podarjena 
oblačila, obutev, igrače ter vse ostale potrebščine, ki jih naprej podelimo med 
ljudi, ki so potrebni pomoči. Ţal 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, vloţena zelenjava), higienske 
pripomočke ali druga ţivila po vaši izbiri.  
Prosimo Vas, da vrečko (ki je na voljo v veţi cerkve) s podarjenimi stvarmi 
vrnete v cerkev prihodnjo nedeljo ali prinesete na Ţupnijsko Karitas Breţice. 
Hvala, ker pomagate pomagati! 

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

Odšli od nas v večnost in imeli cerkveni pogreb na breţiškem pokopališču  
v času od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 

1. Ana Štangelj (90) 
2. Sandi Baškovč (50) 
3. Mihael Pintarič (82) 
4. Tatjana Gašperin-Seršen (55) 
5. Joţe Šetinc (74) 
6. Martin Krţan (88) 
7. Kristina Perkopec (78) 

8. Marjan Mars (68) 

9. Franc Bernardič (82) 
10. Ivan Lapuh (72) 

11. Rozalija Peica (82) 

12. Ana Habinc (74) 

13. Marica-Marija Mikac (74) 

14. Štefanija Benkoč (88) 
15. Marija Bobnar (93) 

16. Majda-Ana Milutinovič (92) 
17. Olga Stjelja (88) 

18. Ana Podpečan (87) 
19. Vilma Baškovič (86) 
20. Frančiška Cizel (93) 
21. Ivan Urek (88) 

22. Joţica Kramar (54) 
23. Ivan Medved (83) 

24. Joţica Aleksič (79) 
25. Avguštin Prosen (89) 
26. Vinko Lopert (79) 

27. Igor Kneţevič (34) 

28. Ivan Lipej (87) 

29. Slavka Kalin (94) 

30. Joţe Ţgalin (96) 
31. Ivanka Baraga (93) 

32. Zinka Veble (72) 

33. Barbara- Marija Jambrovič 
(88) 

34. Anton Lipej (86) 

35. Alojzij Molan (94) 

36. Ljubomir Bukovinski (67) 

37. Ivan Černelič (64) 
38. Ivan-Ţani Jamnik (83) 

39. Jurica Grakalič (72) 
40. Alenka Ţust, roj. Berglez (82) 
41. Dušan Jovanovič (97) 
42. Antonija Kovačič (82) 
43. Ivan Janez Švajger (81) 
44. Krešimir Tošič (76) 
45. Srečko Dušič (60) 
46. Ivan Pečnik (71) 
47. Ana Marija Zlobko (74) 

48. Rozalija Trefalt (91) 

49. Frančiška Gerjevič (89) 
50. Erika Bartolome (78) 

51. Antonija Preskar (82) 

52. Terezija-Zinka Zupančič (75) 
53. Darinka Bernetič (94) 

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

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 
30. med letom; 

ţegnanjska nedelja:  
 

Sabina Avilska,  

mučenka 

27. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Pečnik Ivana 

za † Vegelj Pavlo in Johana, Igorja Kneţevič in 
Martina Škofljanc 

za † Karla Vimpolšek, Anico, Bojana, Silva ter 
Faniko Kapusta in vse † Vimpolškove / 
za † Mihaela Pintarič (obl.) 

PONEDELJEK 
Simon in Juda Tadej, 

apostola 

28. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † starše Kšela Franca in Ano 

 

za † Matjaţa Černe 

TOREK 
Mihael Rua, duhovnik, 

redovnik 

 29. 10. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 18. uri  

Ob 19.uri 

za † Teodorja Mihajlovič (nam. cv.) 
za † Ivana Vogrinc (obl.), † Bruderman in Korčé 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Marcel, mučenec 

30. 10. 

2019 

 

Ob 18. uri 

Jutranje svete maše ne bo. 
za † Zulfijo-Zofijo Unetič 

ČETRTEK 
Volbenk (Bolfenk, 

Volfgang), škof 
dan reformacije 

31. 10. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † g. Janeza Novaka, up. ţpk v Rogaški Slatini 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Preskar Antonijo (30. dan) / 

za † Bernetič Darinko (30. dan) 

PETEK 

 
VSI SVETI 

 

prvi petek 

1. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

Ob14. uri 

Ob 16.40 
Ob 18. uri 

za † Pečnik Ivana; 
sledi pobožnost 1. petka 

za † Alenko Ţust, roj. Berglez 

na pokopališču za rajne po spominih 

molitev Rožnega venca za naše rajne 

za † Veble Zinko (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Spomin vseh vernih 

rajnih 

prva sobota 

2. 11. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Baraga Ivanko (nam. cv.) 

sledi molitev pred Najsvetejšim za družine 

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

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 Joţico Kramar 

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 

 
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 27. 10. 2019 do 3. 11. 2019 

 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska Karitas 

Torek, 28. 10. ob 19.00 Ulična fotografska razstava “Ţivljenje breţiške 
ulice” iz arhiva Davorja Lipeja 5 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 


