
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
18. do 24. 11. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Marijo Smrkolj in vse  

       Smrkoljeve 

18.30 za + Sonjo Verhovšek, 30. dan 

 torek:  
7.30 za + Karlija Gradišnika 

18.30 za + Martina in starše Jager 

      sreda:  
7.30 za + Frančiško Moličnik  

18.30 za + Nežiko Flis 

      četrtek:  
7.30 po namenu (Sodin) 

18.30 za + Milana Krsnika, obl. 

     petek:  
7.30 za žive in + pevce in organiste 

 na čast Mariji Pomagaj in  

sv. Ceciliji za zdravje 

18.30 za + Cecilijo Operčkal 

      sobota:  
7.30 za + Marijo in Franca Pliberšek 

18.30 za + Marijo Kozmus 

     NEDELJA  
8.00 za + Doro Skočir 

za žive in rajne farane 

10.00 za + Valterja Kneza 
 

Bog ti je storil dobro, preden si 

nastal. Ti pa si le sedanjosti 

gospodar; tudi če bi se nikdar 

ne nehal Bogu zahvaljevati, bi 

komaj poplačal dolg za milosti 

sedanjosti; ne moreš pa se niti 

za prihodnost niti za preteklost 

domisliti, kako bi povrnil to, 

kar si dolžan.  
Gregor iz Nise (+ 394) 

 

OZNANILA: 
 

● Minljivost je realnost, ki jo vsi izkušamo. Koliko 

stvari smo uporabljali, pa nam ne služijo več. 

Koliko lepega smo doživeli, pa je vse minilo 

kakor jutranje sanje. Prav minljivost pa nam 

pomaga ozirati se za tistim, kar ne mine. Da boš 

prav ravnal, živi ta današnji dan, kot bi bil zadnji 

v življenju. 
 

●  V soboto, na predvečer spomina Marije Po-

močnice, vabimo k večerni sv. maši in srečanju 

Marijine častilce, ki radi prižigate svečke pred 

njeno podobo in se ji priporočate v molitvi. 
 

● Danes teden bo zadnja nedelja cerkvenega 

leta in praznik Kristusa Kralja vesoljstva. S 

slovesnim bogoslužjem bomo izrazili hvalež-

nost, da nas On vabi in nam pomaga doseči 

nebeško kraljestvo. 
 

● Teden zaporov, ki ga obhajamo do prihodnje 

nedelje, nas spodbuja, da se vsak dan v molitvi 

spominjamo vseh, ki so na kakršenkoli način 

povezani z dejstvom zapora. Vsak obsojenec je 

človek na križevem potu. Na razne načine mu 

ponudimo nekaj svoje pozornosti in sočutja. 
 

● V soboto 30. novembra naš SMC organizira 

oratorijski dan za starše in otroke, ko boste 

lahko naredili tudi adventni venček.  
 

● Vzemite Glasilo in drugi tisk.   
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

17.-24.!11.!teden!zaporov!

!23.11.!!sre!anje"!astilcev"Marije"Pomo!nice!

!18.!11.!sestanek!katehetov!

!24.!11.!praznik!Kristusa!Kralja!vesoljstva;!

! spomin"Marije"Pomo!nice!

!24.11.-!1.12!!teden!Karitas!

!27.!11.!sestanek"star�i"verou!encev"7."razreda!

!28.!11.!sestanek"star�i"verou!encev"8."razreda!

!30.!11.!oratorijski!dan!�!izdelovanje"ven!kov!

!!!1.!12.!prva!adventna!nedelja,!ned.!Karitas!

!

17. 11. 2019               33. nedelja med letom        Leto XV. št. 46 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Malahija 3,19-20 
Psalm!98!
2 Tesaloničanom 3,7-12 
Luka 21,5-19 

Gospod nad vojskami govori: 
»Vam pa, ki se bojite mojega 
imena, vzide sonce pravič-
nosti in ozdrávljenje prihaja 
na njegovih žarkih.«  
 

Gospod prihaja sodit zemljo s 
pravičnostjo. 
 

Ko smo bili pri vas, smo dali 
navodilo: kdor noče delati, 
naj tudi ne jé. Slišimo 
namreč, da nekateri med vami 
živijo neredno, da nič ne 
delajo, ampak begajo sem ter 
tja. 
 

Izdajali vas bodo celo starši in 
bratje, sorodniki in prijatelji, 
in nekatere izmed vas bo-do 
ubili. Vsi vas bodo sovražili 
zaradi mojega imena, a še las 
z glave se vam ne bo izgúbil. 
S svojo stanovitnostjo boste 
pridobili življenje. 
 
 

!

 

 

 

Stari latinci so poznali rek: človek človeku 
volk. Ob mnogih grozodejstvih, ki so se v 

zgodovini in se še danes dogajajo po 
svetu, bi se brez pomislekov strinjali s tem 

pregovorom. Jezus je vedel, da se bodo 

nasprotja dogajala tudi zaradi njegovega 

imena in nauka. Če so preganjali mene, 
bodo preganjali tudi vas. Zakaj? Ker 

človek še ni odkril in sprejel evangelija, 
ker hudi duh ovira človeka, da bi zaživel 
ljubezen, ki je nekaj Božjega. Ne bojte se 

zapostavljanja, ko pa vas Bog sprejema in 

varuje kot svoje ljubljene otroke. Z 

vztrajnostjo v dobrem, z utrjevanjem vere 

in lepih medčloveških odnosov 
dozorevamo za občestvo svetih.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

»KAJ JE ZATE SVOBODA?«  
 

S tem vprašanjem bomo obhajali do prihod-

nje nedelje letošnji TEDEN ZAPOROV. Zaporni-

ški duhovnik Robert Friškovec, ki že več kot 25 let 
dela v zaporih, brez oklevanja odgovori: »Pot do 

tistega notranjega miru, ko sem lahko pred sočlo-
vekom in Bogom tak, kot sem.«  

Njegova zaporniška pastorala ni vezana 
samo na zaprte osebe, ampak na vse skupine, ki 

se jih kaznivo dejanje dotika: tudi žrtve kaznivih 
dejanj, družinske člane, zaposlene v zaporu itd. 

»Bistvo zaporniške pastorale je, da človeku dam 
možnost, da je slišan. Ne želim biti v vlogi nekoga, 

ki daje zapornikom recepte, kako je treba živeti. 
Stojim jim ob strani in jih spodbujam. Vse to poč-
nem zato, ker so tudi oni moji bratje in sestre«, 

pove Robi. 

Zaporniški duhovnik želi, da bi župnijska ob-
čestva oblikovali v skupnosti, kjer se gradijo med-
sebojni odnosi, kjer je priložnost tudi za razreše-
vanje nesoglasij in konfliktov. Veliko bi lahko na-

redili tudi za ljudi, ki so odslužili zaporno kazen in 

se želijo vrniti v družbo, tudi v župnijsko skupnost. 
 

SVETOVNI DAN UBOGIH 
 

Na današnjo nedeljo obhajamo 3. svetovni  

dan ubogih. Ubogi so ljudje, ki imajo premalo ma-

terialnih dobrin in so revni, živijo v pomanjkanju. 
»Dajte jim vi jesti!« (Mr 6,37) je Jezus jasno zapo-
vedal apostolom. Dopuščati revščino je v naspro-
tju z duhom evangelija. Revščina žali človekovo 
dostojanstvo.  

Ubogi so tudi ljudje, ki so izkoriščani, trpijo za-
radi bolezni, invalidnosti, odvisnosti od alkohola, 

mamil ipd. »Iz naše vere v Kristusa, ki je postal 
ubog in vedno blizu ubogim in izključenim, izhaja 
skrb za celovit razvoj najbolj zapostavljenih članov 
družbe«(Veselje evangelija, 186) 

Revščine, materialne in duhovne, je, žal, ve-
liko tudi v Sloveniji. Karitativne ustanove v Katoli-

ški Cerkvi v Sloveniji izvajamo vrsto socialnovar-

stvenih programov za zasvojene, za ženske v sti-
ski, za brezdomce, za otroke, za starejše ... Po-
magamo s hrano, plačilom položnic, rabljenimi 
oblačili in drugimi oblikami materialne pomoči. Ža-
lostno je, da prihajajo po pomoč družine, v katerih 
sta zakonca zaposlena, pa ne zaslužita dovolj za 

poplačilo najosnovnejših življenjskih stroškov. Sti-

ske so tudi v družinah, v katerih je pri starših ali 
otrocih prisotna bolezen ali invalidnost. Kljub 

gospodarski rasti pod pragom revščine živi še ve-
dno približno 268.000 Slovencev. Med njimi je 
45.000 mladoletnih otrok, oziroma skoraj 12 od-

stotkov vseh slovenskih otrok. Revščina in osam-
ljenost sta prisotni tudi med starejšimi. Številni 
upokojenci, ki so bili vse življenje zaposleni in so 
s svojim delom prispevali k razvoju družbe, danes 
živijo komaj nad pragom revščine.  

Prosimo Očeta, ki je poslal Kristusa, da bi 
oznanjal blagovest ubogim (Lk 4,18), da bi imeli 

odprte oči, ušesa, roke, usta, razum in srca za 
uboge v Sloveniji in drugod po svetu. Le tako 

bomo sledili Kristusu, ki – kot pravi papež Franči-
šek v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu ubo-
gih –»posluša, »posreduje«, »ščiti«, »brani«, »od-
kupi«, »reši« …  

koordinacija voditeljev karitativnih ustanov 
 

 

VABILO na oratorijski dan 
 

Adventni čas je pred vrati in nanj se pri-

pravimo z izdelovanjem adventnega venca in z 

ovrednotenjem drugih krščanskih znamenj in 

običajev. 

Zato vas vabimo na ORATORIJSKI DAN za 

družine in otroke v soboto 30. novembra ob 9. 

uri. Pravijo, da bo živahno in zanimivo. Zaradi 

lažje organizacije se prijavite v SMC. 

 

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

86. ZAKAJ SE JE JEZUS 

DAL KRSTITI, ČEPRAV JE 
BIL BREZ GREHA?  
 

»Krstiti pomeni potopiti 

se.« V svojem krstu se je 

Jezus potopil v zgodovino 

greha vsega človeštva. S 

tem nam je dal znamenje. 

Da bo nas odrešil naših 

grehov, se bo nekega dne 

potopil v smrt, vendar ga 

bo moč Očeta spet obudila 

v življenje.  
 

Grešniki – vojaki, vlačuge, 
cestninarji – so prihajali k 

preroku Janezu, ki je kršče-
val, ker so iskali »krst spreo-
brnjenja in odpuščanje gre-
hov« (Lk 3.3). Jezus tega kr-
sta sploh ni potreboval, ker je 

bil brez greha. S tem, da je 

sprejel ta krst, nam kaže 
dvoje: Jezus sprejema naše 

grehe nase. Jezus razume 

svoj krst kot podobo svojega 

trpljenja in svojega vstajenja. 

Na to znamenje njegove pri-

pravljenosti, da umre za nas, 

se odpre nebo: »Ti si moj 
ljubljeni Sin« (Lk 3,22). Tudi 

pri našem krstu gre za po-
dobno Božje sporočilo, da 
smo postali Božji otroci, re-

šeni izvirnega greha in vklju-
čeni v Kristusovo skrivnostno 
telo, ki  je Cerkev.  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Posvetitev bazilik Petra in Pavla  

T Matilda, redovnica  

S Edmund, kralj  

Č Darovanje Device Marije  

P Cecilija, devica-mučenka  

S Klemen I., papež-mučenec  

N KRISTUS KRALJ vesoljstva  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

ROKE delajo, pomagajo, to-

lažijo, božajo, pa tudi molijo. 
Z rokami primemo stvari, si 

jih prilastimo in jih tudi spre-

minjamo. Človekova roka pa 
se steguje tudi k sočloveku. 
Roka podarja, pomaga, zdra-

vi, žal pa lahko tudi tepe in 
ubija. Sklenjeni roki sta ena 

najpogostejših oblik telesne-

ga izražanja molitve. Človek 
se v tej kretnji zbere. Odprti in 

prazni roki, ki ju človek iz-
tegne ali dvigne nad glavo k 

Bogu, sta kot skodelici, ki ča-
kata, da ju bo Bog napolnil s 

svojimi darovi. Človek slavi 
Boga tudi s ploskanjem (Ps 

47,2). Roki iščočega, prose-
čega človeka srečujeta roko 
Boga. Stara zaveza več ka-

kor dvestokrat govori o Božji 
roki. Ta je naredila zemljo in 

razpela nebo, izpeljala izrael-

sko ljudstvo v svobodo. Jezu-

sovi roki sta se dotaknili bol-

nih ljudi in jih ozdravili, nje-

gove roke na križu so nam 

podarile odrešenje. Cerkev 

nenehno ponavlja te kretnje.  


