
  

              1. berilo: 1 Kr 17,10-16; Psalm: Ps 146; 2. berilo: Heb 9,24-28; Evangelij: Mr 12,38-44 

 

ZAHVALNA NEDELJA 

 
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po 

prazniku vseh svetih. 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 

pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, 

svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar 

smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti 
Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih 
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je 
daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. 
Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje 

povezano z bogoslužnim obredom. 
Pri svetih mašah na zahvalno nedeljo se bomo verniki, duhovniki in škofje s 
hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. 
Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. 
Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega. 

 

32. NEDELJA MED LETOM 

 

Ljubezen prosi vse – in da še več 
 

Jezus svari svoje učence pred napačnim razumevanjem vere in 
življenja po njej. V svoji obsodbi pismoukov (verskih 

strokovnjakov svojega časa) svari pred tremi stvarmi: pred 
željo po ugledu in prvem častnem mestu namesto ponižnega 
služenja v korist drugih; pred željo po spoštovanju in priznanju 
ter iskanju spoštovanja pri drugih namesto prizadevanja za 

dobro drugih s ponižnim služenjem in nesebično skrbjo za 
druge; pred izkoriščanjem svojega verskega položaja za lastno korist in 
napredovanje.  

Problem pismoukov je bil v tem, da so poudarjali "zunanjost" namesto 

"notranjost", to, kar je v srcu.  
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Če želimo narediti vtis na druge, skrbimo, kako se navzven kažemo pred njimi, 
na primer s tem, kako govorimo (poudarjanjem samega sebe), kakšna oblačila 
nosimo, kakšen nakit in druge telesne dodatke imamo, v kakšni hiši živimo, 
kakšen avto vozimo, kaj si lahko privoščimo, kam smo šli na dopust itd. Za 
nekatere to lahko vključuje celo način, kako živijo svojo vero, kot so to počeli 
pismouki v Jezusovem času. Vse zato, da bi pokazali svojo pomembnost.  
Iskrenost in resnicoljubnost sta nasprotje hinavščine. Pri teh vrlinah je poudarek 

na tem, kar je "znotraj" nas. Ko smo iskreni in resnicoljubni, se nehamo pretirano 

ukvarjati z "zunanjostjo", saj verjamemo, da je v Božjih očeh pomembna naša 
"notranjost". Za izgradnjo le-te smo deležni obilo Božje pomoči, usmiljenja.  

 

Živeti na pravi način svojo vero pomeni graditi odnos do Boga in bližnjega z 
ljubeznijo, spoštovanjem in obzirnostjo. Gospod nam z veseljem daje svojega 
Svetega Duha, da bi nas napolnil z veseljem njegove navzočnosti, veseljem 
resničnega čaščenja ter veseljem nesebičnega darovanja in ljubezni do drugih. 
Resnično češčenje in spoštovanje Boga osvobaja naše srce, da se lahko 
velikodušno daje tako Bogu kot ljudem, zavedajoč se, da daje Bogu tudi takrat, 
ko daje bližnjim in ljudem v potrebah tisto, kar potrebujejo za dostojno življenje.  
Jezus je pohvalil revno vdovo, ki je darovala najmanjše kovance, v nasprotju z 
bogataši, ki so dajali večje vsote. Kako lahko nekdo v revščini da več kot nekdo, 
ki ima veliko sredstev? Jezusov odgovor je zelo preprost − ljubezen je 

dragocenejša od zlata! Po ubogi vdovi je dal svojim učencem dramatično lekcijo 
o velikodušnem dajanju z ljubeznijo in predanostjo. Ljubezen ne preračunava, 
ampak bogato zapravlja!  

 

Darilo, ki je dano z zamero ali zaradi razkazovanja, izgubi večino svoje 

vrednosti. Tisto pa , ki je dano iz ljubezni, v duhu velikodušnosti in 
požrtvovalnosti, je neprecenljivo. Znesek ali velikost nista tako pomembna kot 
cena, ki jo ima za darovalca. Uboga vdova bi lahko obdržala enega od svojih 
kovancev, namesto tega pa je nepreračunljivo dala vse, kar je imela! 
Jezus je pohvalil nekoga, ki je daroval komaj drobiž − kako nepomemben znesek 
−, saj je bilo to vse, kar je imela, vse njeno življenje. Morda se nam zdi, da je to, 
kar imamo, zelo malo in ni veliko vredno, toda če damo Gospodu na razpolago 
vse, kar imamo, ne glede na to, kako nepomembno se zdi, lahko Bog s tem in z 

nami stori to, česar ne moremo slutiti.  
Gospod Jezus, vse, kar imam, je tvoje. Vzemi moje življenje, moje imetje, moj 
čas in vse, kar imam, ter uporabi, kakor želiš, v izgradnjo Božjega kraljestva. 

 

Gospod, spodbujaš me, da v zakladnico vržem sebe, vse, kar sem in kar imam,  
ti pa mi podarjaš, da vsakič znova doživim lepoto Nebeškega kraljestva. 

Hvala ti, Gospod. Zaupam ti. 

 



OBVESTILA 

 

Danes 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. 

 

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. 

 

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo v nedeljo, 14. novembra 2021, 27. gala 

koncert Radia Ognjišče z naslovom »Daj mi roko, brat!« Koncert bo ob 15.00 

in ob 19.00 v Gallusovi dvorani. Nastopili bodo radijski sodelavci z glasbenimi 

prijatelji, zbranimi pod taktirko Jana Gerla in Mihe Močnika. Ker so bili za 

prireditve negotovi časi, so se odločili, da program sestavijo iz pesmi, pri katerih 

sodelujejo radijci in so jih na Gala koncertu že izvedli. Nastopili bodo: Petra 

Stopar, Mirjam Judež, Urša Sešek, Marjan Bunič, Jure Sešek, Miha Močnik, 
Jakob Čuk, Ivan Hudnik, Andrej Jerman in Tadej Sadar. Na odru bosta tudi 
povezovalca Nataša Ličen in Matjaž Merljak, ki bo tudi avtor veznega besedila. 
 

V tednu od 14. do 20. novembra 2021 bomo tudi letos obhajali teden zaporov. 

Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki 
se jih dotika beseda zapor. Naslov letošnjega tedna zaporov je »Pomislite na 

vrane …«. Upanje nam pomaga prepotovati potovanje iz temin bolečine, 
trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko posije svetloba. Bog skrbi za 

nas. Ne glede na to, kako zmedeno ali težko življenje postane, ni Bog nikoli 

oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi. 

 



                                          
9. obletnica 

 

  

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 

PONEDELJEK 
Gotfrid (Bogomir),  

škof 

8. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Černoš Jožeta in vse † Černoševe 

 

za † Lipej Ano (obl.) 

TOREK 
Posvetitev lateranske 

bazilike 

9. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † starše Brcé in Bukovinski 
SREDA 

Leon Veliki, papež, 
cerkveni učitelj 

  10.11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

po namenu ob spominih na rajne 

 

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Martin (Davorin) iz Toursa,

škof 

11. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Martina in Viljema Pavlovič 

 

za † rodbine Pučnik, Magdič, Kšela 

PETEK 
Jozafat Kunčevič,  

škof, mučenec 

12. 11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

po namenu za duše v vicah 

za † Štefka Količ 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Stanislav Kostka,  

redovnik 

13. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

 

za † Cerjak Martina iz Brezine 

NEDELJA 

33. med letom; 

  

Lovrenc Irski, škof 
 

začetek tedna zaporov 

 

 

14. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Martina, starše in svaka Janka Predanič, vse † 

Predaničeve in pozabljene duše v vicah 

za † Vegelj Johana (obl.) in Pavlo Vegelj 

 

za † Volčanšek Rozalijo (7. dan) 
 

 

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

 

V župnišču je na voljo Družinska pratika (6,50 EUR) in Marijanski koledar (2,50 

EUR). 
 
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 

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

