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32. nedelja med letom - zahvalna 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo bo 
podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed 
njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso 
pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker 
se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. 
Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device 
vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam 
svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne 
bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle 
kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in 
vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, 
odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej 
budni, ker ne veste ne dneva ne ure!« 

Zahvalna nedelja 

Znati se zahvaliti, znati hvaliti, kar Gospod dela za nas. Kako zelo pomembno je to! 

Vprašajmo se torej, ali smo sposobni izreči ‘hvala’? Kolikokrat rečemo ‘hvala’ v družini, 

v skupnosti, v Cerkvi? Kolikokrat rečemo ‘hvala’ tistemu, ki nam pomaga, ki nam je 

blizu, ki nas spremlja v življenju? Pogosto nam je vse samoumevno. In to se zgodi tudi 

v odnosu do Boga. Zelo lahko je iti do Gospoda ter ga nekaj prositi, toda vrniti se in se 

zahvaliti…. 

Na ta dan nam je predlagan en zgled, še več, Zgled (z veliko začetnico) na katerega je 

potrebno gledati, zgled Marije, naše Matere. Marija je potem, ko je sprejela angelovo 

oznanilo, pustila, da je iz njenega srca privrela pesem hvale in zahvale Bogu: ‘Moja duša 

poveličuje Gospoda…’ Marijo prosimo, naj nam pomaga razumeti, da je vse Božji dar 

in da se bomo znali zahvaljevati. Zagotavljam vam, tedaj bo naše veselje popolno. Samo 

v tistem, ki se zna zahvaliti, je popolno veselje. 

Da se znamo zahvaliti  je potrebna ponižnost. 

Marijino srce je, bolj kot katerokoli drugo, sposobno sprejeti Božje darove. In Bog, da je 

postal človek, je izbral ravno njo, preprosto dekle iz Nazareta, ki ni živela v bogatih 

palačah oblasti, ki ni storila nič podjetnega. Vprašajmo se, dobro nam bo delo, če smo 

pripravljeni sprejeti Božje darove, ali pa se raje želimo zapreti v materialne gotovosti, v 

intelektualne gotovosti, v gotovosti naših projektov. 

Življenje nam ne uide. Gre skozi nas in nas gane in to je strast. Ko sem enkrat odprt za 

življenje in druge, za tistega, ki je ob meni, se ustvari srečanje, in v tem srečanju se daje 

smisel. Vsi hočemo imeti  smisel življenja. In zato, kadar srečamo smisel, je kakor če bi 

se nam razširila duša. Temu smislu moramo dati ime, dati mu obliko, ki ga bo odprla. Na 

nek način izraziti tisto, kar se nam je zgodilo. To je Stvaritev. 

Poleg tega, ko se zavemo, da ima življenje smisel in da je ta smisel neizpodbiten, moramo 

praznovati. Potrebujemo praznik kot človeški izraz praznovanja smisla. In tako najdemo 

najgloblji smisel, ki ga lahko imamo. Čustvo, ki obstaja med nami. To čustvo je 

hvaležnost.  
Zato razmišljam o hvaležnosti. Suženj ne more biti 

hvaležen, hvaležni smo lahko le, če se čutimo svobodne 

in obdarjene. Sprašujem se, zakaj se otrok pogosto tako 

težko zahvali? Ker ima občutek, da mu vse pripada oz. 

da je krivica, če nima vsega. Zakaj tako? Ker se giblje 

znotraj dolžnosti, prepovedi in zapovedi, ne pa znotraj 

svobodne obdarjenosti. Bog nam je vse podaril. Vse je 

dar, je brezmejna božja svoboda in ljubezen do nas. 

Vsakega je svobodno poklical v življenje, se ga veseli, vanj verjame in nanj stavi. In mi? 

Jezus prihaja, da nam govori o veselju, o življenju, o svobodi, o čudoviti božji ljubezni, 

o življenju kot daru. Vse je dar in iz tega izvira svobodno veselje in hvaležnost. Poglejmo, 

kako se lahko vsak dan Bogu zahvaljujemo za dar življenja. Življenje lahko razumemo 

kot dar na treh ravneh: na telesni, duševni in na duhovni. 

Vse je dar na telesni ravni. Bog želi, da se veselimo tega, kar smo telesno. Da čutimo 

lepoto, ki jo zaznavamo s svojimi čuti: vid, sluh, okus in tip. Jezus sam se je veselil 

življenja, občudoval naravo in jo doživljal scela. Želi, da pojemo hvalnico stvarstvu s 

Frančiškom Asiškim. Da se veselimo, tega, kar lahko slišimo in kar lahko izgovarjamo 

in pojemo. Bog želi, da se veselimo tega, kar okušamo. Veseli se, da lahko otipljemo in 

z nežnostjo pokažemo veselje nad stvarstvom okrog nas. Vse to nam je podarjeno in vse 

to smo povabljeni podarjati – služiti, ne pa se napihovati in postavljati nad druge. 

Vse je dar na ravni našega doživljanja. Jezus je polno doživljal svoj notranji svet: se vselil 

in jokal. Bog nam podarja svet slikovitega doživljanja: veselja in žalosti, hvaležnosti in 

jeze, navdušenja in obupovanja, ljubezni in sovraštva, sočutja in prezira. Bog želi, da 

vanj vstopamo svobodno, se med njim svobodno sprehajamo in svobodno odločamo za 

dobro. Svobodni smo da ljubimo ali sovražimo. Bog nas vabi k izbiri tistega, kar prinaša 

resnično veselje. 

Vse je dar na ravni mišljenja. Jezus nas vabi, da odprto razmišljamo ob njegovih prilikah. 

Sogovornikom pogosto ne daje jasnih odgovorov, ampak jih vabi na pot razmišljanja – 

kdo je moj bližnji, kaj je največja zapoved, kako je z večnim življenjem itd. Odpira nam 

pogled, vabi nas k ustvarjalnemu razmišljanju in želi, da se svobodno odločamo za dobro. 

Vabim vas, da se Bogu iz srca zahvalimo, da verjame v nas kot svoje otroke, da nam daje 

sebe in svet v roke, da svobodno z vsem upravljamo. Pogosto imamo vsega v obilju, le 

svobode se bojimo. Naj se vadimo živeti v svobodi in hvaležnosti. 

Pripravil: Ervin Mozetič 



 

 

Leto posebnih milosti 

Ko ob letošnji zahvalni nedelji razmišljamo, za kaj naj bi 

se zahvalili Bogu in drug drugemu, smo skoraj v zadregi. 

Leto, ki je za nami, je bilo tako posebno, tako zelo 

drugačno od vseh drugih let, da večina v svojem življenju 

nečesa podobnega še ni doživela. To leto je zaznamoval 

virus, ki je naprej ustavil življenje v naši državi. Kdo bi si lani ob tem času predstavljal, 

da tudi v cerkvah ne bo bogoslužja z verniki, še manj pa, da bodo velikonočni prazniki 

potekali brez obredov velikega tedna, brez običajnega blagoslova jedil, brez vstajenjske 

procesije? Ničesar od tega praktično ni bilo – vsaj ne tako kakor druga leta. Za toliko 

doživetij smo bili prikrajšani, toliko izrazov naše vere in občestvenosti nam je bilo 

odvzetih. 

Globoko čutim, da se vam moram zahvaliti. Tolikim ljudem, ki so v tem posebnem času 

pokazali, da so v resnici ljudje, tolikim kristjanom, ki so s svojimi dejanji pokazali, da je 

evangelij njihovo življenjsko vodilo. Najprej se želim zahvaliti zdravstvenim delavcem, 

strokovnim službam, ministrstvom in vladi, ki je ob vsej negotovosti in neštetih 

vprašanjih na začetku pandemije pogumno in odločno sprejemala odločitve, da smo 

dobili dovolj zaščitnih sredstev in da nam je uspelo zaustaviti širjenje virusa. 

Rad bi se zahvalil našim duhovnikom, ki so s poslušnostjo Svetemu Duhu in odprtostjo 

za njegovo delovanje odkrivali poti in načine, kako ostati z ljudmi, kako prihajati k njim 

in jim prinašati tolažbo, upanje in Božjo besedo. Njihovo ravnanje je pokazalo, da so v 

resnici pastirji občestva in ne zgolj 

menedžerji župnij. Dragi bratje duhovniki, zahvaljujem se vam za to pričevanje. 

Hvaležen sem redovnim skupnostim, ki so v tem času pomnožile molitve za zdravstvene 

delavce, za bolnike, za tiste, ki jim strežejo, za znanstvenike in za vse, ki so bili kakor 

koli udeleženi v prizadevanju za obvladovanje te bolezni. Kakor ste vi pomnožili 

molitve, naj Bog pomnoži vaše poklice. 

Zahvaljujem se vam, dragi bratje in sestre, ki ste v tem času odkrivali, kaj je v vašem 

življenju dragoceno. Mnogi ste odkrili, kako pomembna je družina, in to v vseh časih. 

Spoznavali ste lepoto skupne molitve, naučili ste se blagoslavljati sebe, svoje domove in 

tudi velikonočna jedila. Posebej sem vam hvaležen, da niste pozabili na svoje duhovnike. 

Mnogi so povedali, da ste jih poklicali, da ste na vrata župnišča obesili vrečko s hrano, 

da ste nakazali svoj denarni prispevek. Duhovniki so bolj živo začutili, da cenite njihovo 

navzočnost in delo med vami. Hvala vam za to. 

Ne morem pozabiti delovanja Karitas v tem času. Svoje delovanje so prilagodili 

razmeram in skrbeli za pomoči potrebne. Posebej je razveseljivo, da je med prostovoljce 

prišlo 1500 mladih, ki so svoje mlade moči in sočutno srce izročili v službo bližnjega. 

Evangelij ni bil več zapisana, ampak je postal živeta beseda. 

Gospod, ki vidi v srce, bo znal blagosloviti še vse tiste darove in sadove, ki so v tem času 

dozoreli v skritosti vaše ljubezni in vere. Sam pa v molitvi prosim dobrega Boga, naj 

blagoslovi vašo dobroto, naj vam da vsega, kar potrebujete, in naj vas ohranja zdrave, da 

boste mogli še naprej pričevati za njegovo ljubezen. 

msgr. Stanislav Zore OFM nadškof 

Bratje kapucini pa se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in 
materialnem smislu darovali za župnijo in za samostan. Hrana za Karitas - 
Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti. Zato v tem mesecu zbiramo hrano in 
druge gospodinjske potrebščine (moka, olje, sladkor, testenine, riž, pralni prašek 
…), ki jih bomo razdelili najbolj potrebnim pomoči. Darove lahko pustite pod 
oltarjem ali pred župnijsko pisarno. Bog povrni! 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije - V soboto, 14. novembra bomo obhajali 
obletnico posvetitve kapucinske in župnijske cerkve sv. Cecilije. Kot beremo na 
napisu, jo je na ta dan leta 1615 posvetil takratni ljubljanski škof Tomaž Hren. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. november 
32. nedelja med letom 

- zahvalna nedelja 

   † Ivan Ojstršek (obl.) 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 9. november 
Posvetitev lateranske 

bazilike 

   † Rozika Zupanc 
   Po namenu 
   Za pokojne 

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

   Po namenu, za pokojnega prijatelja 
   Za zdravje 
   Za pokojne 

SREDA, 11. november 
Martin iz Toursa, škof 

   Za mlade sestre FMM in za nove poklice 
   Po namenu 
   Za pokojne 

ČETRTEK, 12. november 
Jozafat Kunčevič, škof 

   † Angela Pirtovšek (obl.) 
   Za zdravje otrok in za medsebojno razumevanje 
   Za pokojne 

PETEK, 13. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

   Po namenu 
   Za pokojne 

SOBOTA, 14. november 
Obletnica posvetitve 

cerkve 

   †† Vera in Pavel Mejaš 
   Po namenu 
   Za pokojne 

NEDELJA, 15. november 

33. nedelja med letom 

Albert Velik, škof, c. uč. 

   † Stanislav Gorenjak 
   † Vida Ojstršek (obl.) 
   † Milivoj in Marija Topolič 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

Hvala večnemu Bogu, 

vse stvari ga zdaj molite! 

Stvarniku, dobrotniku, 

večno slavo zadonite! 

 


