OZNANILA:

SVETE MAŠE od
27. 11. do 3. 12. 2017
ponedeljek:
7.30 za + Marijo Agrež, pogrebna
v čast sv. Antonu po namenu

za + Marijo in Josipa Gojtan

18.30 za + družino Pilih

torek:
7.30 za + Marijo Škrubej
za + Marijo in Josipa Gojtan
11.00 za Ludvika Orača, pogrebna
18.30 za + Miloša Drea

sreda:
7.30 za + Jožeta Kosmača
za + Marijo in Josipa Gojtan
12.00 za + Nado Keres, pogrebna
18.30 za + iz Spominov

četrtek:
7.30 za žive in + dobrotnike DBC
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za duhovne poklice in beatifikacijo Andreja Majcna

petek:
7.30 v čast sv. Družini in
sv. Luciji za zdravje
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30

sobota:
7.30 za + Franca Selčana
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + starše Strah in Zupančič

NEDELJA:
8.00 za + Frančiško in Antona
Poženel, Jerneja Košca
za žive in + župljane
10.00 za + Marjana in Ano
Ojsteršek

● Krščanstva ni brez Kristusa. Tudi našega odnosa do
Boga ni brez osebne povezanosti z Jezusom, saj je
On pot k Očetu. Nihče ne pozna Boga kakor njegov
sin Jezus in komur Jezus razodene. Za nas je postal
slišen po Besedi življenja in viden po zakramentih,
zlasti sv. evharistiji. Dajmo temu vladarju nebes in
zemlje čast in slavo.
● Ta teden je posvečen Karitas. V sredo dopoldne bo
srečanje sodelavcev Karitas na Ponikvi, zvečer pa
bo v dvorani Golovec dobrodelni koncert, ki ga
bomo lahko spremljali tudi na televiziji in se
pridružili dobrodelni akciji.
● Petek in sobota sta prva v mesecu.
● V soboto bodo adventne delavnice za družine. Ob
10. uri bomo začeli s krajšim bogoslužjem,
katehezo za starše in otroke in pogovorom o
posredovanju vere iz roda v rod. Nato bomo
izdelovali adventne venčke. Lepo vabljeni.
● V soboto bo v Domu Sv. Jožefa od 9.30 do 13. ure
adventna duhovna obnova, ki jo bo vodil nadškof
Alojz Uran. Priporočajo se za predhodno prijavo.
● Prihodnja nedelja bo prva adventna. Pri sv. mašah
bo blagoslov adventnih venčkov. Sv. mašo ob 10h
bodo sooblikovali veroučenci 8. razreda. Darovi te
nedelje bodo namenjeni za Karitas. Ofer za
potrebe župnije bo 2. adventno nedeljo.
● V pisarni do prihodnje nedelje prijavite otroke za
Miklavžev obisk, oziroma obdarovanje.
● V atriju je na voljo tisk: Družina, Ognjišče, Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR
2. 12. adventne delavnice
3. 12. 1. adventna nedelja – blagoslov venčkov,
nedelja Karitas
5. 12. Miklavžev obisk
8. 12. Marija Brezmadežna – dan ministrantov
11. 12. seja ŽPS

26. 11. 2017

Kristus, kralj vesoljstva

Leto XIII. št.

48

MIZA BOŽJE BESEDE
Ezekijel 34, 11-12.15-17
Psalm 23
1 Korinčanom 5, 20-26.28

Matej 25, 31-46

Pred svetne vladarje moreš priti najavljen in
urejen, temeljito pregledan in nadzorovan.
Kristus, vladar vesoljstva me sprejema vedno
takšnega kakršen sem. Ne meni se za zunanji
izgled, ni pomembno imenitno oblačilo. Pred
njegovim prestolom ne stojijo stražarji ampak
reveži, bolni, brezdomci, tujci. Oni imajo
priporočilo za prevzem kraljestva, ki nam je
pripravljeno od začetka sveta. Vse, kar smo
njim storili dobrega, smo storili Kralju vsega
stvarstva. On je namreč sestopil v našo človeško revščino, da bi jo premagal s svojo Božjo
močjo in usmiljenjem. Za vse, ki ga posnemamo v odpravljanju vsakovrstne revščine,
trpljenja in grešnih zablod, velja obljuba
dopolnitve in sreče v nebeškem kraljestvu.

Glejte, jaz sam bom
poskrbel za svoje ovce in jih
poiskal, razgnane bom
pripeljal nazaj, polomljene
obvezal, bolne okrepčal,
krepke obvaroval. Pasel jih
bom kakor je prav.
Gospod je moj pastir, nič mi
ne manjka. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih
potih zaradi svojega imena.
Kakor v Adamu vsi umirajo,
tako bodo v Kristusu vsi
oživljeni: najprej Kristus, ob
njegovem prihodu pa tisti,
ki so Kristusovi.
Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno
od začetka sveta. Kajti lačen
sem bil in ste mi dali jesti,
tujec sem bil in ste me
sprejeli, bolan sem bil in ste
me obiskali.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
RIM,

19. november – Svetovni dan ubogih je papež
Frančišek obhajal s sv. mašo
v baziliki sv. Petra v navzočnosti številnih brezdomcev,
beračev in drugih ljudi v stiski. V nagovoru je omenil, da
vsi potrebujemo kruh Božje
besede in evharistični kruh
kot hrano za življenje. Vsi
smo namreč »berači bistvenega, Božje ljubezni, ki nam
daje smisel življenja in življenje brez konca«. Opuščanje
pomoči revežem je po besedah sv. očeta velik greh. Nato
je papež imel kosilo z ubogimi v avdienčni dvorani Pavla VI. Toplo jih je pozdravil,
prosil Gospoda, da blagoslovi kosilo, tiste, ki so ga pripravili, vse navzoče, družine
ter vsem da zdravja in moči.

VATIKAN,

9. november –
Tiskovni predstavnik Svetega
sedeža je objavil novico, da
od novega leta dalje v Vatikanu ne bo več mogoče kupiti
cigaret. Pojasnil je, da Sveti
sedež ne želi več sodelovati
pri prodaji blaga, ki jasno škoduje ali ogroža zdravje ljudi.
Tudi prihodek od prodaje cigaret, ki bi ga uporabili za kaj
dobrega, ne upravičuje njihove prodaje.

RIM, 24.

november – Skupina slovenskih študentov je ob
obisku ministra Gorazda
Žmavca izročila protestno izjavo slovenski vladi zaradi izmikanja izvršitvi odločbe
Ustavnega sodišča o enakovrednem financiranju javnega in privatnega šolstva ter
odnosa do Katoliške cerkve.

CERKEV UBOGIH
Ob tednu Karitas so nam v premislek
lahko misli, ki jih je povedal papež Frančišek preteklo nedeljo ob dnevu ubogih.
»Najprej moramo priznati, da imamo talente, v očeh Boga smo 'talentirani'. Zato se
nihče ne more imeti za nekoristnega, nihče se ne more
imeti za tako revnega, da ne bi mogel drugim kaj podariti. Smo od Boga izbrani in blagoslovljeni, saj nas
želi zasipati s svojimi darovi in sicer bolj kot jih očka in
mama želita dati svojim otrokom. In Bog, v katerega
očeh ni nihče škartiran, zaupa vsakemu njemu lastno
poslanstvo.
Ko hočemo ugoditi ljubljeni osebi in ji na primer
podariti darilo, moramo naprej vedeti, kaj tej osebi
ugaja in se tako izognemo temu, da bo darilo bolj všeč
tistemu, ki ga podarja, kot tistemu, ki ga prejema. Ko
želimo kaj ponuditi Gospodu, najdemo v evangeliju,
kar mu je všeč, ko pravi: „Kar koli ste storili enemu od
teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili“ (Mt
25,40). Ti najmanjši bratje, ki jih ima najraje, so lačni
in bolni, tujec in zapornik, revež in zapuščeni, trpeči
brez pomoči in pomoči potreben škartiranec. Na njihovih obličjih si lahko predstavljamo vtisnjeno njegovo obličje, na njihovih ustnicah, čeprav zaprtih zaradi bolečine, njegove besede: „To je moje telo“ (Mt
26,26). V revežu Jezus trka na naše srce in v žejnem si
želi naše ljubezni. Ko premagamo ravnodušnost in se
v Jezusovem imenu trošimo za svoje najmanjše brate,
smo dobri in zvesti prijatelji, s katerimi se on rad druži.
Takega Bog zelo ceni, ceni držo, o kateri smo slišali o
vrli ženi, ki svojo dlan odpira ponižnemu, in svoje roke
podaja revežu“ (Prg 31,10.20). To je resnična vrlina,
torej ne stisnjene dlani in prekrižane roke, ampak dejavne roke, iztegnjene revežem, ranjenemu Gospodovemu mesu. Če v očeh sveta ubogi veljajo malo, so
vendarle oni, ki nam odprejo pot v nebo, so naš 'potni
list' za raj.«

TEDEN KARITAS
Generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic je v
pogovoru za časopis Družina dejal tudi:
Ø Zadnja desetletja smo razvijali 'enodimenzionalne'
ljudi, ko šteje le imeti, se povzpeti, uspeti. V resnici
pa je, dolgoročno gledano, pomembno biti človek.
Če si človek, lahko preživiš tudi nemogoče razmere,
če pa staviš na imeti, si v nenehni krizi in strahu.
Ø Glavni cilj Karitas ni gmotna pomoč, ampak da smo
v službi človekovega dostojanstva. Karitas želi v ljudeh ohranjati upanje. Brezvoljnost je najtežje stanje, ki se pojavi v stiski.
Ø Karitas je med prvimi ustanovil materinski dom,
odprli smo komuno za mlade odvisnike, v oskrbi
imamo več domov za ostarele, ambulanto za osebe
brez socialnega zavarovanja, organizirali programe
za skupine anonimnih alkoholikov, namestitve za
žrtve trgovine z ljudmi in drugo.
Ø Prostovoljci so duša Karitas, so naša sreča in blagoslov, nekakšen čudež. V Sloveniji je več kot 450 župnijskih Karitas s preko deset tisoč prostovoljci.
Ø Z Bogom so rešljive tudi na videz nerešljive reči.

ADVENTNE DELAVNICE
Kateheti, vzgojiteljice v vrtcu in ŽPS vabimo na
skupno pripravo družin na začetek adventnega časa
in božične praznike. Program se začne v soboto 2. decembra 2017 ob 10. uri v učilnicah: hvalnica Bogu,
poglobitev teme: prenašanje vere iz roda v rod, naša
priprava na božič, nato izdelovanje adventnih venčkov v SMC. - Adventne venčke bodo pripravili tudi v
našem Karitas, zato jih boste lahko dobili pri njih.

MIKLAVŽ PRIDE TUDI K NAM
Učitelj dobrodelnosti in dobrotnik otrok sv.
Miklavž se bo oglasil pri nas na predvečer svojega
godu 5. decembra ob 17. uri. Iz nebes opazuje pridnost otrok in pripravlja seznam tistih, ki bi jih rad obdaril. Če hočete biti med njimi, je treba poslati pošto,
ki jo oddate v pisarni (ali pri verouku). 'Znamka' za pošiljko stane 8 €.

SVETNIKI v tem tednu
PRIHODNJO
NEDEPOFER
Virgil in
Modest
TLJO
Katarina Laboure, redovnica
S Saturnin, mučenec
Č Andrej, apostol
P Eligij, škof
S Natalija, mučenka

MODEST

je bil menih, ki so
ga iz Salzburga poslali v Karantanijo, kjer je vladal Hotimir, oznanjevat krščanstvo.
Njegovo misijonsko delo je
bilo zelo uspešno. Sv. Modest je na Gosposvetskem
polju leta 753 postavil stolnico, posvečeno Marijinem
vnebovzetju. Ta cerkev je bila
stolnica pokrajinskih škofov
za Karantanijo do leta 945. V
tej cerkvi je tudi Modestov
grob. Cerkev ima sv. Modesta za apostola Slovencev.

ANDREJ

je bil prvi od dvanajstih Jezusovih apostolov,
doma iz Betsajde ob Galilejskem jezeru, po poklicu ribič.
Rojen je bil ok. leta 6 pr. Kr.
Po krščanskem izročilu je bil
starejši brat apostola Petra in
prvi od učencev, ki jih je Jezus osebno poklical. Njegovo
pravo ime ni znano, gre verjetno za grški prevod njegovega imena. Evangeliji omenjajo Andreja v času Jezusovega javnega delovanja ob
treh priložnostih: ko so bili
Peter, Andrej in Jakob z Jezusom na Oljski gori, ko je Jezus pomnožil kruh in ribi in
nasitil pet tisoč mož ter ko so
pogani hoteli videti Jezusa.
Na stara leta je bil škof v grškem mestu Patras, kjer je bil
ok. l. 60 obsojen na smrt na
križu, postavljenem v obliki
črke X (andrejev križ).

