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31. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: Zahvalna nedelja 

5 Mz 8, 6-18; 1 Kor 4, 1-8; Mr 12, 28b - 34 

1. Misli današnje nedelje so naravnane na hvaležnost, zahvalo v prvi vrsti Bogu, 
pa tudi vsem, po katerih na Bog naklanja svoje darove. Marsikomu je v 
današnjem stehniziranem svetu računalništva, ko nam je dano uporabljati res 
občudovanja vredna odkritja človekovega uma, ta misel tuja in kvečjemu 
postavlja vprašanje, komu in čemu naj bi se sploh zahvaljevali. Marsikomu pa že 
"po naravi" beseda zahvale gre težko z jezika. Pa vendar hvaležnost spreminja 
svet: po njej postaja prijaznejši, bolj vesel, hvaležnost opogumlja in ustvarja 
pristnejše medčloveške odnose. Mar nismo drug od drugega odvisni, mar nismo 
drug za drugega odgovorni: še en vzrok več za hvaležnost. 

2. Svetopisemsko sporočilo nas še posebej spodbuja k hvaležnosti Bogu: 

- ko se boš najedel do sitega, zahvali Gospoda, svojega Boga, tako kot mama  
hčerkico, naj teti reče hvala, opomni Mojzes svoje ljudstvo, naj bo Bogu hvaležno 
za vse dobrine, in še podčrta, glej, da ne pozabiš Gospoda – če smo prisluhnili, kot 
da govori o naši deželi, lepi deželi potokov in jezer, pšenice in ječmena, trte, oljk in 
medu, mar naj ne bomo Bogu hvaležni za našo Slovenijo; 

- apostol, ki tolikokrat spodbuja z veseljem se zahvaljujte Očetu, pristopa k 
vprašanju tudi z druge strani: kaj pa imaš, česar bi ne bil prejel, kaj se ponašaš, 
kakor bi ne bil prejel, če si pa prejel – res se lahko pohvalimo  s prenekaterim 
dosežkom, pa ob tem vrtajo vprašanja: od kod pa tvoja volja in moč, da lahko 
delaš, od kod razumnost, da lahko načrtuješ, od kod zdravje, da ohranjaš svoje 
sposobnosti – so to res sami po sebi razumljivi darovi; 

- v evangeliju slišimo, kako Gospod pohvali moža, ki zavestno Boga postavlja na 
prvo mesto, kjer tudi hvaležnost dosega svojo najvišjo stopnjo, izraženo v  
ljubezni do Boga in do bližnjega: nisi daleč od Božjega kraljestva. 

3. Res se imamo Bogu za marsikaj zahvaljevati, ne le za sadove zemlje, ki nam 
dajejo vsakdanji kruh, ampak tudi za mnoge stvari, ki se nam navadno zde same 
po sebi umevne in morda sploh ne pomislimo, da bi se morali zanje zahvaliti: 

- da znamo in moremo delati: pomislimo na dobrine kot so zdravje, volja za delo, 
prizadevnost in vztrajnost; 

- da znamo in hočemo pošteno živeti: pomislimo na dobrine kot so vestnost, 
odgovornost, prizadevanje za pravičnost; 

- da so okoli nas dobri ljudje, pripravljeni prisluhniti in pomagati, dobri sosedje, 
s katerimi nam je dano živeti v prijateljstvu. 

4. Ne pozabimo: hvaležnost gradi mostove med ljudmi, utira pot k Bogu. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

ŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI 

Na zahvalno nedeljo bomo po naših cerkvah zapeli zahvalno pesem in se Gospodu 
zahvaljevali »za sadove zemlje in dela naših rok,« pa tudi za vse druge duhovne in 
gmotne darove, ki smo jih bili po Božji dobroti deležni v preteklem letu. Med 
duhovne darove spada gotovo šesta obletnica naše škofije, ki smo jo slovesno 
obhajali v nedeljo, 20. maja 2012, ko je v stolnici slovesno bogoslužje vodil naš rojak, 
mariborski nadškof metropolit dr. Marjan Turnšek. 

Bogoslužno slavje je bilo izraz globoke hvaležnosti za prve korake, ki smo jih 
prehodili kot krajevna Cerkev, ki ji je zaupano delo odrešenja v tem prostoru in času. 
Posebej smo Bogu hvaležni za pastoralno prenovo škofije, ki smo jo začeli pred 
štirimi leti in že rojeva prve sadove, posebej v okviru njenih prednostnih nalog, ki so: 
pastoralna in duhovna vzgoja ter izobraževanje duhovnikov in pastoralnih 
sodelavcev, pastorala mladine, pomoč družinam, da bi v večji meri postajale »Cerkve 
v malem«, ter skrb za dobrodelnost, solidarnost in prostovoljstvo. 

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem svojim najožjim sodelavcem in sodelavkam na 
Škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom Duhovniškega 
sveta, Pastoralni službi, Škofijskemu pastoralnemu svetu, Zboru svetovalcev, Zboru 
dekanov in naddekanov, vodstvu in sodelavcem Škofijske karitas, Gospodarski 
upravi ter drugim škofijskim odborom in komisijam. V novem pastoralnem, šolskem, 
veroučnem, akademskem in liturgičnem letu in še posebej v letu vere bomo vsak na 
svojem mestu odgovarjali na Božji klic in na znamenja časa. 

Eno izmed zelo zaskrbljujočih znamenj časa je dejstvo, da je v naši škofiji in z njo v 
vsej mariborski metropoliji veliko pomanjkanje duhovnih poklicev. To je znamenje in 
vabilo škofijski Molitveni zvezi za duhovne poklice (MZDP), Škofijskemu centru za 
duhovne poklice, vsem molivcem in molivkam, pa tudi strokovnim sodelavcem k 
zaupni in vztrajni molitvi in delu za duhovne poklice. 

Zahvalim se vsem, ki ste z delom in molitvijo pripravljali in tudi izvedli različna 
župnijska, dekanijska in škofijska srečanja, ki naj odmevajo in bogatijo naše 
pastoralno delo, ki se uresničuje v Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu in v Domu sv. 
Jožefa v Celju. 



 

 

Zahvalo, priznanje in blagoslov kličem na vse duhovnike, redovnike, diakone, bogoslovce, 
redovnice in vse sodelavce, ki prenašajo težo dneva in vročine (prim. Mt 20,12). Še posebej 
se zahvaljujem duhovnikom, da so z razumevanjem, odgovornostjo in ljubeznijo sprejeli 
potrebne premestitve, da smo z združenimi močmi začasno uredili pastoralno oskrbo naših 
župnij. Zahvalim se za kvatrne nabirke, binacije, trinacije in druge prispevke, ki jih oddajate 
na škofiji. 

Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in 
Domu sv. Jožefa za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bogoslovcev in drugih 
pastoralnih sodelavcev. 

Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehetom in katehistinjam, 
članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, 
bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, 
zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem ter vzdrževalcem cerkva in župnijskih 
prostorov. 

Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše, pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za 
naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še 
posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo 
gradite Božje kraljestvo. 

Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog«. K 
njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, 
potem bomo tudi vse drugo prav naredili; iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo 
pravičnost in vse drugo nam bo navrženo. 

V veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Božji 
blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa 
Antona Martina Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana naj spremlja in podpira naše delo in 
našo službo za blagor Božjega kraljestva. 

msgr. dr. Stanislav Lipovšek 
celjski škof 

ZAHVALNA NEDELJA 

Danes se Bogu zahvaljujemo za vse, kar smo in kar imamo: za življenje, za sadove zemlje 
in dela naših rok; za vse duhovne in materialne darove. Bratje kapucini in sestre FMM se 
vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in materialnem smislu darovali za župnijo 
in za obe samostanski skupnosti. 
Bog povrni tudi za vaš današnji dar, ki bo namenjen za vračilo dolgov, ki so nastali ob 
urejanju župnijskih prostorov. 

KARITAS 

Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti, zato zbiramo hrano in druge gospodinjske 
potrebščine, ki jih bomo razdelili najbolj potrebnim pomoči.  

MAŠE ZA RAJNE 

V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi darovali sveto mašo za 
tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte z listom, na katerega 
napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete maše. Kuverte skupaj 
s priloženim darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

Prag večnosti je prestopila Marija Skale (Zagrad 32). 
Gospod, daj ji večni pokoj! 

Na razpolago so Pratika (5€), Marijanski koledar (2€), stenski koledar (0,5 €). 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. november 

31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

Karl Boromejski, škof 

   800    †† Rafael in starši Trobiš 
  930   †† Cecilija Fajs in sorodniki 
1800  † Ida Lubše 
1030   Tremarje:  † Veronika Sajovic 
1500   Sv. Miklavž:  za rajne 

PONEDELJEK, 5. november 
Zaharija in Elizabeta 

  800    v čast Lurški MB za zdravje Marije Romih 
1800   †† starši, brat in nečaka Majcen 

TOREK, 6. november 
Lenart, opat 

    800  †† Karolina Lednik in sorodniki 
1800   † Ivana Stopinšek 
1800   za Božjo pomoč in usmiljenje 

SREDA, 7. NOVEMBER 
Ernest, opat 

   800   na čast Sv. Duhu po namenu 
1800   †† Jože ter iz družine Ojsteršek in Pasar 

ČETRTEK, 8. november 
Janez Duns Skot, redovnik 

   800    † Bogomir Čater 
1800  za Božjo pomoč 

PETEK, 9. november 
Posvetitev lateranske bazilike 

   800    starši Povalej 
1800  † Maks Tušak 

SOBOTA, 10. november 
Leon Veliki, papež, c. uč. 

  800    v čast Sv. Trojici in Mariji Pomagaj za zdravje 

1800  †† Terezija in Štefan Luževič 

NEDELJA, 11. november 

32. nedelja med letom 

Martin škof 

   800    †† Viktor, Bogomir in starši Kunc 
  930   †† Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800  za rajne 
1030   Tremarje:  † Frančiška Pestivšek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 

TR: BC Si56 0600 0037 0700 834   


