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Evangelij: Zapoved ljubezni do 

bližnjega je enaka ljubezni do 

Boga 

Mr 12,28b 34 
28

Tisti čas je eden izmed 

pismoukov pristopil k Jezusu in ga 

vprašal: »Katera je prva od vseh 

zapovedi?« 
29

Jezus je odgovóril: 

»Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, 

naš Bog, je edini Gospod. 
30

Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz 

vsega srca, iz vse duše, z vsem 

mišljenjem in z vso močjo. 
31

Druga 

pa je tale: Ljubi svojega bližnjega 

kakor samega sebe. Večja od teh 

dveh ni nobena druga zapoved.« 
32

Pismouk mu je rekel:»Dobro, 

učitelj. Resnico si povedal: On je 

edini in ni drugega razen njega, 
33

in ljubiti njega iz vsega srca, z 

vsem umevanjem in z vso močjo 

ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in 

žrtve.« 
34

Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od 

Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. 
 

MOTOR ŽIVLJENJA 
Na vprašanje, kaj je pri avtomobilu najpomembnejše, bi vsak dorasel človek 

odgovoril, da je to motor. Če je motor zanič, prav nič ne pomaga še tako lepa 

karoserija, skrbno očiščena stekla, nove gume, mehki sedeži ali druga vrhunska 

notranja oprema. Z avtom se ne moremo nikamor peljati. Nekaj podobnega, kot 



je motor za avtomobil, je za naše človeško in krščansko življenje ljubezen. V 

današnjem evangeliju smo slišali, kako je nekoč k Jezus prišel pismouk, to je 

mož, ki je dobro poznal Sveto pismo in je Božjo besedo razlagal tudi drugim. 

Delal se je, kot da ne pozna Božje postave in je Jezusa vprašal: »Katera je prva 

od vseh zapovedi?« Jezus mu odgovori z besedami, zapisanimi v 5. Mz in so 

vsakdanja molitev vernih Judov, podobno kot nam kristjanom očenaš. Te 

besede so vsi znali na pamet, kot znamo mi Gospodovo molitev. Če pa neko 

stvar znaš na pamet, se rado zgodi, da jo ponavljaš in ponavljaš, pa ne veš, kaj 

govoriš. Ne pomisliš na vsebino besed. Jezus je pismouku navedel prvo 

zapoved: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca,« potem pa še drugo o 

ljubezni do bližnjega, ki je enakovredna prvi. Pismouk je bil z njegovim 

odgovorom zelo zadovoljen in ga je pohvalil: »Dobro, učitelj. Resnico si 

povedal.« Tudi Jezus je bil vesel, ko je videl, da se pismouk zanima, kako bi 

pravilno služil svojemu Bogu. Rekel mu je: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« 

Kar pomeni: »Če boš to, kar veš, v življenju izpolnjeval, ti Božje kraljestvo ne 

uide.« 

Jezus je poslušalcem velikokrat govoril, kako je ljubiti Boga in bližnjega najbolj 

potrebno. Medsebojno ljubezen je postavil celo za razpoznavni znak svojih 

pravih učencev. Kakor smo različni ljudje: različnih starosti, značajev, različnih 

poklicev, tako je lahko različna naša ljubezen. A vendarle mora biti v vsakem 

izmed nas. Ne kot sladkorček, s katerim se sladkamo, temveč kot vsakdanji 

kruh, s katerim se redno hranimo, da nam ne opešajo moči. Po: S. Čuk 

 

LJUBEZEN KOT NAJVEČJA ZAPOVED 

Ljubezen do bližnjega naj bi bila enaka kot ljubezen do samega sebe. To 

pomeni, da bi bližnjega morali sprejeti prav takšnega, kot je on sam, 

pritrditi njegovemu bivanju ter v sebi priznati, da je na isti način kot jaz 

tudi on od Boga zaželen in ustvarjen. Tudi ljubezen do bližnjega je 

priznanje Božje stvariteljske volje. Zapoved ljubezni do bližnjega ima tudi 

on ter je poklican da jo izraža. Imava iste korenine in isto prihodnost in 

zato tudi isto dostojanstvo. Oba sva dar Božje ljubezni. 

Med posameznimi ljudmi je sicer nešteto razlik. Zapoved ljubezni jih ne 

želi izenačiti, vendar izhaja iz misli, da so vse razlike drugotnega pomena, 

da so v osnovi vsi ljudje na istem nivoju, da so v enakem položaju, 

enakovredni med seboj in imajo isto dostojanstvo. Zahteva, da spoštujemo 

vsakega človeka od prvega do zadnjega trenutka njegovega življenja v 

njegovem človeškem dostojanstvu, da mu dovolimo enake pogoje za 

uveljavitev ter da mu po svojih močeh pomagamo k človeka vrednemu 

življenju. Ne smemo ga na noben način izrabiti v svojo korist.  



Različni darovi in različne naloge, po katerih se ljudje razlikujemo med 

seboj, so usmerjeni v različne službe v skupnosti. Zlorabljamo jih, če nam 

postanejo izhodišče za domišljavost, prevzetnost in izkoriščanje bližnjih. 

Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega na enak način zahtevata, da 

smo dejavni in da osebno stopimo v odnos. Nobene izmed njiju namreč ni 

mogoče zamenjati z nečim »neosebnim«. Je pa dejstvo, da je ljubezen do 

bližnjega pravzaprav obenem tudi pritrditev Božji ljubezni, odnosu z 

Bogom. Po: K. Stock, J 

 

PRAZNIK VSEH SVETIH IN MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE 

V ponedeljek, 1. novembra obhajamo praznik Vseh svetih. To je dan, ko se 

še posebej spominjamo naših dragih rajnih. Ob 9. uri je praznična sv. maša.  

Popoldne ob 14. uri je v župnijski cerkvi molitev za rajne za katere boste 

namenili spomine, nato je blagoslov grobov. Zvečer se kot družina zberite 

ob družinski mizi in za rajne zmolite rožni venec. 
 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – VERNIH DUŠ DAN 

V torek, 2. novembra je vernih duš dan. Sveta maša je ob 17. uri. Lepo 

vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne. 

 

PRVA NEDELJA 

Prihodnja nedelja, 7. november, je prva v mesecu, zato je darovanje okoli 

oltarja - »ofer«. Iskrena Bog povrni za vaš dar.  

 

ZAHVALNA NEDELJA – 7. november 

Vsako leto prvo nedeljo v mesecu novembru obhajamo ZAHVALNO 

NEDELJO. Na to nedeljo se bomo Bogu in Mariji še posebej zahvalili za 

dar zemlje in dela človeških rok. 

Ob zahvalni nedelji ste vabljeni k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE 

NEDELJE«. 

Prav je, da cerkev okrasimo s sadovi zemlje in dela človeških rok. Darove 

prinesete v cerkev in jih položite k oltarju. Hvala za Vaš dar.  

To nedeljo smo še posebej povabljeni, da se Bogu zahvalimo za vse 

milosti, ki jih prejemamo, za uspeh pri delu, v šoli, pri študiju, za zdravje 

pri družini in živini.  

Ni samo po sebi umevno, da imamo vse to, kar imamo. Človek se lahko še 

tako trudi, če ni blagoslova ni pravega uspeha. 

V nedeljo, 7. novembra ob 9. uri se bomo s sveto mašo zahvali Bogu in 

Mariji za darove zemlje in dela človeških rok. 



PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: V zakristiji sta na razpolago 

Pratika (6,50eur) in Marijanski koledar (2,50 eur).  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE  

Od 1. do 7. novembra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz 

Laš.  
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Ponedeljek 

1. 11. 2021 
VSI SVETI 

9.00 za † Ivanko Drofenik 

za † Veroniko Novak 

14.00 molitev za rajne po namenu 

spominov in blagoslov grobov 

Torek 

2. 11. 2021 

Spomin vseh 

vernih rajnih 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Mirota Božiča in starše, 

rodbini Dolšak in Mejavšek 

ter Nikota Mlinarič 

za † Ano Belej 

za vse rajne za katere ste 

namenili spomine 

molitev za duhovne poklice 

Sreda 

3. 11. 2021 

Viktorin 

Ptujski, škof 

  

Četrtek 

4. 11. 2021 

Karel 

Boromejski 

  

Petek 

5. 11. 2021 

Zaharija in 

Elizabeta, 

starša J. Krst. 

  

Sobota 

6. 11. 2021 

Lenart 

(Narte),opat 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Jožefa Boštevca 

Nedelja 

7. 11. 2021 

32. med letom 

– 

ZAHVALNA 

NEDELJA 

Ernest, opat -  

9.00 za † Leopoldino Gajser 

za † Frančiško Šereg 

za † Lojzko Strašek 
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