
  

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

 

31. NEDELJA MED LETOM 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 
 

Ogrejmo se v Božji ljubezni 
 

Tik preden je pismouk postavil vprašanje Jezusu, je ta 
razpravljal s saduceji o veri v vstajenje (Mr 12,18-27). Njegov 

odgovor mu je bil všeč, zato je izkoristil priložnost in je 
postavil svoje vprašanje: »Katera od vseh zapovedi je 
največja?« 

V tistih časih so imeli Judje zelo veliko zakonov, ki so urejali 
udejanjenje desetih zapovedi Božje postave. Nekateri so rekli: »Vsi ti zakoni 
imajo enako težo, saj prihajajo od Boga. Ne moremo delali razlike v Božjih 
stvareh.« Drugi so odgovorili: »Ne! Nekateri zakoni so pomembnejši od drugih 
in so zato bolj zavezujoči!« Pismouk želi vedeti Jezusovo mnenje, ker se je v 

tistih dneh o tem vroče razpravljalo.  
Jezus je odgovoril s citatom iz Svetega pisma, ki pravi, da je prva zapoved: 

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!« (5 Mz 
6,5). Te besede so del molitve, imenovane »Šema Izrael« (5 Mz 6,4-9). V 

njegovih dneh (prav tako danes) so jo Judje ponavljali dvakrat na dan: zjutraj in 

zvečer. Poznali so jo tako dobro, kot poznamo mi molitev Oče naš.  
Nato je Jezus dodal še drugo zapoved, ki je v 3 Mz 19,18: »Ljubi svojega 

bližnjega kakor samega sebe.« Kratek in zelo globok odgovor! Je povzetek 
vsega, kar je učil o Bogu in življenju v njem (Mt 7,12).  
Pismouk se je strinjal z njim. Zapoved ljubezni je pomembnejša od vseh 
zapovedi, ki so povezane s kultom ali žrtvovanjem v templju. Ta izjava izvira od 

prerokov Stare zaveze (Oz 6,6; Ps 40,6-8; Ps 51,16-17).  

Danes bi rekli: dejanja ljubezni so pomembnejša od devetdnevnic, zaobljub, 
svetih maš, molitev in procesij. Ali bolje rečeno: vse to naj izvira iz udejanjene 
ljubezni in vodi k njenemu uresničevanju.  
Jezus mu je pritrdil in rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva!« (Mr 12,34). 
Kraljestvo je dejansko sestavljeno iz združitve ljubezni do Boga in ljubezni do 
bližnjega, kot je pismouk slovesno izjavil (Mr 12,33). Toda za vstop vanj je 

potreboval še en korak. Merilo za ljubezen do bližnjega, kot ga je učila Stara 
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zaveza, je bilo »kot samega sebe«. Jezus je to dopolnil, ko je rekel: » Ljubite se 

med seboj, kakor sem jaz vas ljubil!« (Jn 15,12- 13). Merilo v Novi zavezi je 

torej ljubiti bližnjega, kakor je Jezus ljubil nas!  
V Božjem kraljestvu je ljubezen do Boga in bližnjega ena in ista. Če 
izpovedujemo vero v Boga Očeta, potem smo vsi bratje in sestre, med katerimi 
vlada medsebojna ljubezen. To je temelj vsega (Mt 22,40). Jezusovi učenci smo 
poklicani, da si to vtisnemo v spomin, razum in v srce. V polnosti častimo Boga, 
ko ljubimo svoje bližnje, kot jih ljubi on po Jezusu. 

 
Hvala, da me ogrevaš s svojo ljubeznijo, Gospod, da si z menoj eno telo.  

In s to ljubeznijo me vodiš, da ljubim sestre in brate. Tako te lahko častim. 
 

OBVESTILA 

 
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.  
Na praznik Vseh svetih, 1. novembra, bo ob 15. uri na pokopališču v poslovilni 

veži molitev po spominih, sledi blagoslov grobov od velikega križa. Ob 16.40 

vabljeni v farno cerkev k molitvi vseh štirih delov rožnega venca za naše rajne. 
Vsak petek v novembru ob 17.30 vas vabimo k premišljevanju Križevega pota 

in se pri njem še posebej spominjamo naših rajnih po spominih. 

 

Ob dnevu Vseh svetih lahko izberete sveče, lesene sveče, lučke ali zastavice, ki 

so na voljo pri Župnijski Karitas, in sicer vsak torek od 9. do 12. ure in vsako 

sredo od 15. do 16. ure. Priporočen dar je 2 EUR. Izkupiček gre za socialno 
ogrožene družine. 

 

Cerkev se 2. novembra spominja vseh vernih rajnih. Pri nas se je za 

spominski dan vseh rajnih udomačilo ime 'verne duše' in verni ljudje 
prosimo za svoje pokojne, ki so morda še v kraju očiščevanja in 
zorenja za nebesa.  

 

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

obogatili krašenje cerkve. Prinesite jih do sobote, 6. 11., zjutraj.  

 

Prihodnjo nedeljo obhajamo tudi Lenartovo nedeljo, ki je zavetnik naše 
podružnice v Šentlenartu. Čestitamo prebivalcem Šentlenarta za njihov praznik. 
 



Škofijska Karitas Celje v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije 
organizira v Brežicah srečanja z naslovom »Zdravilna beseda, po poti 

ozdravljenja s Svetim pismom«. Srečanja so ob ponedeljkih ob 15. uri v 

Slomškovem domu. Udeležba na srečanju je brezplačna, prijave so obvezne. 
Kontakt: ga. Barbara Godler, 051/658-677. 

  

Ulična fotografska razstava z naslovom »Brežice, Brežičanke, Brežičani ter 
njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje Davor Lipej, sodelavka Alenka 

Černelič Krošelj je na ogled do marca 2022. 

 
Odšli od nas v večnost in počivajo na brežiškem pokopališču  

v času od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 
 

1. Omerzu Ivanka (79) 

2. Cizelj Ivan (89) 

3. Križanič Branko (75) 
4. Lopatič Marija (89) 
5. Kržan Ana (87) 
6. Medved Anica (81) 

7. Fakin Metka (64) 

8. Urek Anton (93) 

9. Hrastovšek Terezija (82) 
10. Lupšina Olga (81) 
11. Zorko Anica (88) 

12. Bratanič Ana (93) 
13. Makarovič Kornelija-Neli (85) 

14. Tomše Marjan (75) 
15. Trefalt Jožef (87) 
16. Geršak Manda (93) 
17. Gešak Karel (91) 
18. Pesec Marija (89) 

19. Radanovič Stanislava (92) 
20. Zlobko Nikolaj (80) 

21. Ogorevc Slavko (83) 

22. Novosel Rozalija (87) 

23. Ostrelič Jožef (82) 
24. Škof Štefanija (88) 

25. Marčun Vida (85) 
26. Kodrič Terezija (78) 
27. Kalin Slavko (68) 

28. Težak Milka (79) 
29. Pavlovič Viljem (60) 
30. Novak Jožefa (91) 
31. Kostevc Franc (78) 

32. Pirc Terezija (72) 

33. Kovačič Hermina (82) 
34. Pavlia Frančiška (90) 
35. Pršlja Bare (72) 
36. Žičkar Anton (78) 
37. Pršlja Anđa (88) 
38. Milavec Lovro (60) 

39. Čater Franc (74) 
40. Ris Franjo (80) 

41. Oršanič Teodor (89) 
42. Recer Iva-Ivana (86) 

43. Dirnbek Franc (68) 

44. Šetinc Martin (84) 
45. Filipčič Ana (69) 
46. Žnideršič Jožefa-Pepca (89) 

47. Pavlovič Jožefa-Pepica (83) 

 

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

 

Molitev je z leti izgubila vrednost in je zelo podcenjena. A Marija nas vabi:" 

Vrnite se k molitvi, kajti kdor moli se ne boji prihodnosti. Kdor moli, je odprt za 

življenje in spoštuje življenje drugih. Kdor moli, čuti svobodo Božjih otrok in z 

veselim srcem pomaga sočloveku, ker je Bog Ljubezen in svoboda." Rožni 
venec je Njena molitev, zato ga molimo v cerkvi od ponedeljka do petka ob 

17.30 pred večerno sveto mašo. Pridruži se nam vsaj enkrat v tednu ali v 

mesecu. Z molitvijo rastemo na poti svetosti. 



                                          
9. obletnica 

 

  

NEDELJA 

31. med letom -  

žegnanjska; 
Volbenk (Bolfenk, 

Volfgang), škof 
dan reformacije 

 

 

31. 10. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Plešej Vojka in Stopar Janeza 

za † Kostevc Franca (6 mesecev) 

 

na čast Materi Božji za zdravje in srečo v družini 
za † Božico Avgustinčič (20. obl.) 

PONEDELJEK 
VSI SVETI 

 
Vigor, škof 

1. 11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

Ob 15.00 

Ob 16.40 

Ob 18.00 

za † Antona in Pavlino Zakonjšek 

za † Zupan Eriha 

na pokopališču molitev po spominih 

molitev Rožnega venca za naše rajne 

za † Kovačič Bojana in Angelo 

TOREK 
Spomin vseh vernih rajnih

Malahija, škof 

2. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

po namenu po spominih 

 

za † Žnideršič Jožefo-Pepco (7. dan) 

SREDA 
Viktorin Ptujski, škof, 

mučenec 

  3.11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

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

Ferenčakove in Ogorevčeve 

ČETRTEK 
Karel (Drago) Boromejski, 

škof , 1. četrtek 

4. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za duhovniške in redovniške poklice; 
sledi molitev pred Najsvetejšim 

za † Dragico in Dragota Kolić 

PETEK 
Zaharija in Elizabeta, starši 

Janeza Krstnika 

1. petek 

5. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere; 

sledi pobožnost 1. petka 

za † Kržan Ano (obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Lenart, opat 

1. sobota 

6. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za moralno moč v družinah; 

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim  

za † Jamnik Ivana, starše Jamnik-Krstnik, 

sorodnike in prijatelje 

NEDELJA 

32. med letom -  

zahvalna; 

obletnica posvetitve  

koprske stolnice 

Engelbert, škof 

 

 

7. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

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

za † Vimpolšek Franca in † iz družine Vimpolšek-

Oprešnik 

za † družino Omerzu, Ivanko Marčel (obl.) in 
družino Voglež 

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

Seja ŽPS bo v soboto, 6. novembra 2021, ob 19.00 v Slomškovem domu. 
 
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                    Župnijska Karitas: 041-754-877 
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