OZNANILA:

SVETE MAŠE od
26. 11. do 2. 12. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Leopolda Salobirja
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Franca Plevnika, 30.d.

torek:
7.30 za + Avgusta Gridmola
za + Angelo Pevec, greg.
v čast sv. Modestu za
duhovno prenovo sl. naroda
18.30 za + družino Pilih

sreda:
7.30 za + Ivana Kakerja
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Milico Šlosar

četrtek:
7.30 za + Franca Golhleba
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za verne duše

petek:
7.30 za žive in + dobrotnike DBC
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za beatifikacijo A. Majcna

sobota:
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Viktorja Anjukević
in družino
7.30

NEDELJA:

● Jezus na zatožni klopi pred Pilatom odgovarja, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta,
sicer bi se njegovi služabniki bojevali, da ne bi
bil izročen sodnemu procesu. Njegovo kraljestvo je kraljestvo resnice in življenja, svetosti
in milosti, miru in ljubezni. Osrečujoče je biti
deležen takšnega kraljevanja.
● Ta teden je posvečen Karitasu. 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.
● V soboto vabimo družine z otroki na adventne delavnice. Dobimo se ob 10. uri v učilnici k
skupni hvalnici Bogu, prošnji za blagoslovljeno pripravo na božič, pogovoru v skupinah,
nato pa bo sledilo izdelovanje venčkov v prostorih SMC. Lepo vabljeni.
● Prihodnja nedelja bo prva adventna. Pri sv.
mašah bo blagoslov adventnih venčkov. 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.
● Na mizici je na voljo Glasilo, Družina in druga
literatura.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

8.00 za + Frančiško in Antona
Poženel, Jerneja Košca
za + Angelo Pevec, greg
za + Marijo Kelenc.
10.00 za + Ivana Štefan, obl. in
Franca Pajduha
za žive in + farane

26.!11.!!2.!12.!teden!Karitas!
28.!11.! koncert!Klic!dobrote!
!!1.!12.! adventne!delavnice!
!!2.!12.! 1.!adventna!in!nedelja!Karitas!
!
!
blagoslov!adventnih!ven"kov!
!!5.!12.! Miklavev!obisk!
!10.12.! seja!PS!
!
!

!
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Kristus, kralj vesoljstva

Leto XIV. št.
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MIZA BOŽJE BESEDE
Danijel!7,!13-14!
Psalm!93!
Razodetje!1,!5-8!
Janez!18,!33b-37!
!
!

Njegova oblast je večna
oblast, ki ne preide, in
njegovo kraljestvo je neuničljivo.

Pojem kralja in kraljestva ni kaj blizu naši
zavesti in predstavam. Skoraj lažje si
predstavljamo veličino in neizmernost
vesoljstva. Jezusovo vesoljno kraljestvo nima
nič skupnega z zemeljsko vladavino, ampak
z dejstvom odrešenja, ki ga je Jezus izpolnil s
svojo smrtjo na križu, ko nas je osvobodil
grehov in usposobil za dediče nebeškega
kraljestva. S priliko o semenu je Jezus
razložil, da se ta resničnost že začenja zdaj.
Priznati Jezusa za svojega Rešitelja, ki me
bo obvaroval večne smrti, pomeni odpreti se
njegovemu milostnemu delovanju že tu in
sedaj. Molitev, pravičnost, dobra dela,
zvestoba v malem gradijo to kraljestvo.

Gospod, ti si kralj, odel si
se v veličastvo. Utŕdil si
svet, da ne omahne, tvoj
prestol je trden iz davnine,
ti si od vekomaj.
Jezus Kristus je prvorojenec izmed umrlih in vladar
nad kralji zemlje. Njemu,
ki nas ljubi in nas je s svojo
krvjo osvobódil naših
grehov ter napravil iz nas
kraljestvo in duhovnike za
svojega Boga in Očeta,
njemu slava in oblast na
veke vekov.
Jezus reče: Moje kraljestvo
ni od tega sveta. Kdor je iz
resnice, posluša moj glas.

OB
IZ ŽIVLJENJA CERKVE
MEHIKA, 21. november – Na
meji med Gvatemalo in Mehiko so v oktobru našteli več
kot sedem tisoč migrantov,
med njimi jih je nad 30 %
otrok in mladostnikov. Z njimi
so eden ali oba starša, okrog
200 mladostnikov pa je brez
spremstva. Salezijanec Ernest Ruiz se s sodelavci zavzema za te prišleke v Don
Boskovem duhu. Svoje delo
je opredelil v jasnih stališčih:
- Z ljubeznijo iti naproti mladim, zlasti najbolj potrebnim.
– Mrežno delo z drugimi ustanovami. – Naš prispevek v tej
navezi je vzgoja. – Spoštovani pravice otrok; oni imajo
pravico do vzgoje, hrane,
zdravja, varnosti, saj so sinovi in hčere našega nebeškega Očeta. – Vključitev v
družbeno življenje. Kot Don
Boskovi salezijanci opravljamo svoje delo s tem, da
gradimo mostove ne zidove,
da spoštljivo sprejmemo tiste, ki so toliko pretrpeli.

KIJEV, 16. november – Kardinal Turkson je v dvodnevnem obisku Ukrajine obiskal
tudi področje, ki je v štiriletni
vojni najbolj prizadeto. Na novinarski konferenci v Kijevu
so bili predstavljeni sadovi
pobude »Papež za Ukrajino«. V dveh letih je bilo
zbranih 16 milijonov evrov –
in sicer z nabirko, ki je potekala po vseh evropskih škofijah, ter z osebnim darom svetega očeta. Pomoči je bilo deležno okoli 900.000 oseb na
obmejnih vojnih področjih, ter
tudi v krajih, kjer je prisotno
več migrantov.

SVETOVNEM DNEVU UBOGIH

in TEDNU
KARITAS

V nedeljo 18. novembra je papež Frančišek v baziliki sv. Petra maševal ob
obhajanju svetovnega dneva
ubogih. Med homilijo je tri
Jezusova dejanja v evangeljskem odlomku povezal
s povabilom, da bi se naučili
ljubiti tako, kot ljubi On: da
bi znali puščati to, kar mine, opogumljati tistega, ki je
ob nas ter zastonjsko darovati tistemu, ki je v potrebi.
Ljudje ga iščejo, on pa odide sam; ko je bilo vse
'spodaj', se povzpne na goro, da bi molil. Potem gre
sredi noči z gore in pride do učencev tako, da hodi po
vodi, ki je bila razburkana zaradi vetra. Jezus gre v
vsem proti toku: najprej pusti uspeh, potem mirnost.
Uči nas, naj imamo pogum pustiti: pustiti uspeh, ki
napihuje srce in mirnost, ki uspava dušo.
Kam naj bi šli? Naproti Bogu z molitvijo – in naproti tistemu, ki potrebuje pomoč, tako, da ljubimo.
To sta resnična zaklada življenja: Bog in bližnji.
Vzpenjati se proti Bogu in spuščati se k bratom, to je
smer, ki jo je pokazal Jezus. On nas odvrača od tega,
da bi se pasli na udobnih planjavah življenja, od tega,
da bi brezdelno životarili sredi vsakodnevnih drobnih
zadovoljstev. Mi ne živimo zato, da bi kopičili, naša
slava je v tem, da puščamo to, kar mine, da bi zadržali
to, kar ostane.
Čoln našega življenja pogosto pretresajo valovi
in sunki vetrov in ko so vode mirne, se kmalu ponovno razburkajo. Takrat se jezimo na viharje tistega
trenutka, ki se zdijo naše edine težave. Vendar pa
težava ni vihar, ampak način, kako krmarimo v življenju. Skrivnost dobrega krmarjenja je v tem, da na
krov povabimo Jezusa. Krmilo življenja je potrebno
dati Njemu, da bo On tisti, ki bo usmerjal. Le On je

tisti, ki da življenje v smrti in upanje v bolečini; le On
ozdravlja srce z odpuščanjem in osvobaja strahu z zaupanjem. Povabimo danes Jezusa v čoln življenja.
Kakor učenci bomo izkusili, da se takrat, ko je na
krovu On, vetrovi pomirijo (prim. v. 31) in se nikoli
ne potone. In le z Jezusom postanemo tudi mi sposobni opogumljati. V Jezusovem imenu je mogoče
podariti resnično tolažbo.
Jezus sredi viharja iztegne roko, zgrabi Petra, ki
je prestrašen dvomil in je medtem, ko se je potapljal,
zavpil: »Gospod, reši me!« Smo reveži brez resničnega življenja in potrebujemo iztegnjeno Gospodovo
roko, ki nas bi povlekla iz zla. To je začetek vere: izprazniti se ošabnega prepričanja, ko se sami sebi
zdimo v redu, sposobni, samostojni in se prepoznati
potrebni zveličanja.
Prosimo za milost, da bi prisluhnili kriku tistih,
ki živijo v razburkanih vodah. Krik siromakov: je zadušen krik otrok, ki se ne morejo roditi, malih, ki trpijo zaradi lakote, otrok, ki so navajeni na hrup bomb
namesto na vesel vrišč igranja. Je krik ostarelih, ki so
zavrženi in zapuščeni. Je krik tistega, ki mora soočati
viharje življenja brez prisotnosti prijatelja. Je krik
tistega, ki mora bežati, zapustiti dom in zemljo brez
gotovosti, da bo našel zavetišče. Je krik celotnih ljudstev, katerim so odvzeta tudi ogromna naravna bogastva, ki jih imajo. Je krik mnogih Lazarjev, ki jočejo,
medtem ko se nekaj bogatašev gosti s tem, kar po pravici pripada vsem.
Kristjan ne sme stati križem rok, Imamo oči, da
bi videli, ušesa, da bi slišali, iztegnjene roke, da bi
pomagali? »Kristus sam na ves glas poziva svoje
učence k ljubezni«. Prosi nas, naj ga prepoznamo v
tistem, ki je lačen in žejen, je tujec, oropan dostojanstva, bolan in v ječi.

ADVENTNE DELAVNICE
Vabimo na tradicionalno duhovno in praktično pripravo družin na advent v soboto 1. decembra ob 10.
uri. Po skupnem slavljenju Boga bo kateheza in pogovor po skupinah, nato izdelovanje adventnih venčkov.

SVETNIKI v tem tednu
P Valerijan Oglejski, škof
T Virgil in Modest, škofa
S Katarina Laboure, redovnica
Č Saturnin, mučenec
P Andrej, apostol
S Eligij, škof

KATARINA LABOURE

je
bila preprosta redovnica, ki jo
je Brezmadežna izbrala za
svojo glasnico. Rodila se je
maja 1806 kot deveta od
enajstih otrok pobožnih kmečkih staršev v francoski pokrajini Burgundiji. Ko ji je bilo devet let, ji je umrla mama in Katarina je nekaj časa zelo uspešno gospodinjila veliki družini.
Njeno življenje je bilo delo in
molitev, prosti čas pa je prebila v cerkvi. Pri 24 letih ji je
uspelo priti v samostan v Parizu. Kot novinka je imela pogosta videnja Odrešenika v
najsvetejšem zakramentu. Ob
teh videnjih si je zaželela, da
bi videla tudi Božjo Mater Marijo, kar se je zgodilo 19. julija
1830. »To je bil najsrečnejši
trenutek mojega življenja.«.
Katarina je videla Božjo Mater,
stoječo na polkrogli, pod nogami se ji je zvijala pohojena
kača, njene povešene roke, izžarevajoče valove svetlobe,
so se polne usmiljenja sklonile
k zemlji. Zaslišala je Marijin
ukaz, naj da izdelati svetinjice
s to podobo in z napisom »O
Marija, brez madeža spočeta,
prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Čudodelna se ta svetinja imenuje po uresničitvi Marijine obljube: »Vsi, ki jo bodo
nosili (z vero in zaupanjem),
bodo deležni velikih milosti.«
Umrla je 31. decembra 1876.

