
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Glej, pride dan, razžarjen ka-
kor peč, in vsi predrzneži in 
vsi, ki delajo krivično, bodo 
strnišče: dan, ki pride, jih bo 
sežgal.

Gospod prihaja sodit  
zemljo s pravičnostjo.

Kajti ko smo bili pri vas, smo 
vam dali tole 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. 

Vsi vas bodo sovražili zara-
di mojega imena, a še las  
z glave se vam ne bo izgúbil. 
S svojo stanovitnostjo si bos-
te pridobili svoje življenje.

JEZUS NAPOVEDUJE ...
Tudi takrat se ne dajte premotiti, ko bodo zapeljivci govorili 
privlačno in morda celo pobožno, da bi nas premotili in odtr-
gali od njegove Cerkve. Vse to bo prišlo nad nas zato, da bi se 
mi utrdili v zvestobi in vztrajnosti. 
Jezus pravi, naj nas ne bo pred ničemer strah, ker nam niti las 
z glave ne bo padel. To napoved moramo prav razumeti. Vemo 
namreč, da so mnogim padli z glave ne samo lasje, temveč so 
padale celo glave. Koliko mučencev je umrlo nasilne smrti! 

Jezus hoče reči, da se ne bo 
prav nič zgodilo, ne da bi to 
on dopustil. Prav nič ne bo 
propadlo, pa četudi nima 
večje vrednosti od lasu na 
glavi. Vse bo varno shranjeno 
ter pretopljeno v vrednote, 
ki presegajo tisto, kar je bilo 
izgubljeno.
Jezus obljublja, da si bomo 
pridobili življenje s stanovit-
nostjo. Ne obljublja kamni-
tih spomenikov sredi trgov 
in parkov, tudi ne mogočnih 
zgradb, ki bodo po nas po-
imenovane. Ne tolaži nas z 
obljubo, da nas bodo ljudje 
še dolgo pomnili in nas nosili 
v srcu. S tem tolaži svet svo-
je smrtnike. Jezus obljublja 
neizmerno več: življenje. 

»S svojo stanovitnostjo  
si boste pridobili 
svoje življenje.« 

To, kar je opisano kot 
konec, ni konec, kajti 

ob koncu sledi življenje. 
Življenje kot dobitek.



VOJNA IN MIR UJETOST - ODPRTOST ČLOVEKA
Človek, ki je ujet v zidu - je zame simbol smrti 
in žalosti kot tudi simbol življenja in upanja. 
Kako neki? No, to je vprašanje zornega kota. 
Ali je človek ujet v svoji žalosti in ne more 
ven? Ali je pa je predrl zid, tako da ga žalost 
ne more popolnoma pokopati? Ali ga je smrt 
pridržala ali je odprt v življenje? Izgubili ste 
človeka. Žalujete. Prepričan sem, da pozna-
te obojni občutek. Od žalosti ste okameneli.  
Hočete se tudi odpreti življenju. Sredi žalosti 
lahko zažari upanje, na žalost pa lahko temač-
nost smrti ponovno zatemni  iskrico življenja.
To je lahko neskočno obremenjujoče. Počutite 
se velikokrat kot vzdidani in sami nimate do-
volj moči, da bi se tega rešili. Tedaj poiščite 
pomoč. Obrnite se nanj, ki vas ni pozabil: na 
Boga. V Jezusovi smrti se je Bog sam vzidal, 
vendar pa je tudi kamen odvalil od groba in 
omogočil novo življenje. Tudi za vas. Z Jezuso-
vim vstajenjem se je začelo nekaj čisto nove-
ga, zato smemo tudi začeti na novo. Brez slabe 
vesti. »Od Jezu-
sovega vstajenja 
naprej lahko pih-
lja nov, očiščujoč 
veter v sedanji 
čas«. Ta upanja 
poln stavek je 
zapisal Dietrich 
Bonhoeffer, ki 
je do zadnjega 
veroval v to, da 
imajo ljudje za-
radi Kristusovega 
vstajenja vedno 
prihodnost. 

Vedno bolj se sprašu-
jemo o vojni in miru, 
o dobavi orožja in 
obrambi. Velikokrat 
se zdi, da bomo do 
pravega miru zares 
prišli šele na pokopa-
lišču. Zelo žalostna, 
žalostna ugotovitev, 
s katero se ne morem 
zadovoljiti. Med ljud-
mi je vedno znova ne-
mir: v medsebojnih 
odnosih in družinah, 
med sosedi in prijate-
lji, v šoli in na igrišču, 
med narodi in politiki. 
Ljudje postajajo agre-
sivni, nasilni. Kljub 
temu ne bi rad izgubil 
izpred oči cilja: mir. 
Rad bi živel za mir in 
za mir vedno znova 
delal. Ne pustim se 
vznemirjati, če ni vse 
v redu, ampak hočem 
nadaljevati. Pač pa se 
moram zavedati, da 
dokončni mir lahko 
ustvari le Bog. Pa ne 
šele - tako upam in 
verujem - na pokopa-
lišču, ampak že prej. 
Odpuščanje in spra-
va sta možni. Gledati 
želim to, kar nam us-
peva in ne na to, kar 
nam kdaj spodleti.



V Londonu, v Tem-
ple Church, je ciklus 
cerkvenih oken, ki 
prikazujejo zgodovi-
no Jeruzalemskega 
templja. Med drugim 
prikazuje tudi raz-
rušenje templja. Got-
ovo prikazan tempelj 
namerno spominja 
na londonsko kateralo svetega Pavla. Opomin, da 
Jezusove besede niso veljale samo takratnemu 
templju: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, 
ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.

SVETNIKI v tem tednu
P Nikolaj Tavelić, mučenec
T Albert, škof
S Marjeta Škotska, kraljica
Č Elizabeta Ogrska, redovnica
P Karolina, mučenka
S Matilda, redovnica
N KRISTUS KRALJ

SVETI ALBERT

Albert iz Lauingena 
je ena najvidnejših 

osebnosti 13. stoletja, 
saj je veljal 

za vsestranskega genija 
svojega časa. 

Študiral je na univerzi 
v Padovi, 

kjer se je pridružil 
dominikanskemu redu. 
Najslavnejši Albertov 
učenec je bil Tomaž 
Akvinski, ki je postal 

eden največjih sholastikov 
srednjega veka. 

Albert je bil imenovan 
za nemškega provinciala 

dominikancev, 
leta 1260 je postal 
regensburški škof. 

Umrl je 15. 11. 1280. 
Papež Pij XI. ga je 

16. 12 1936 razglasil 
za svetnika in cerkvenega 

učitelja. Je zavetnik 
naravoslovcev.

Ko Jezus napoveduje svojim učencem, da bo pri-
šel čas, ko jih bodo preganjali, tedaj velja to vse do  
danes. Okrog 200 milijonov kristjanov lahko izpove-
duje svojo vero le v nevarnosti za življenje in svobo-
do. Na stotine cerkva je vsako leto zrušenih. Bratje 
in sestre v veri ostajajo stanovitni, ne zatajijo vere 
tudi takrat ne, ko so v nevarnoseti. Občudujem jih 
in molim zanje. Hvala Bogu mi nismo v taki situaciji. 
Tukaj pri nas pomeni »ostati stanoviten«,  naj ome-
nim samo nekaj primerov, da hodimo za Kristusom, 
da gojimo ljubezen do bližnjega, da smo pošteni, 
miroljubni. To nas lahko vodi tudi v konflikte. Žive-
ti po Kristusovem zgledu danes ni brez ugovorov. 
Tedaj pomeni ostati stanoviten, da ostaneš zvest 
Božjim zapovedim. Za to ni kakega posebnega časa. 
Čas hoje za Kristusom, da smo stanovitni, je vedno 
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SVETE MAŠE  
od  14.  do 20. 13. 2022

PONEDELJEK
    7.30 Za + Škrablove in po  
   namenu 
 18.30   Za + Stanislava Škornika
 

TOREK
    7.30  Za + Terezijo Prušnik
 18.30   Za + Nino Vršnik

SREDA
    7.30  Po namenu
 18.30    Za + Sebastijana Gradišnika
         

ČETRTEK
    7.30  Za + Savski in Fideršek
18.30  Za + Pajkove

PETEK
   7 .30  Za + Terezijo Prušnik
18.30  Za + Edija Mernika (8. dan)
 

SOBOTA
    7.30  Za + Marjana Presečnika
18.30   Za + rodbino Turnšek

NEDELJA
   8.00   V čast in zahvalo 
   Kristusu Kralju
 10.00   Za + Milana Krsnika ter  
   za + Slavkota in Jožefo  
   Jernejc

     OZNANILA
•	Danes obhajamo 33. nedeljo med letom.
•	V prihodnjem tednu (od 13. do 19. 11.) bomo obhajali 

teden zaporov. Letos je geslo: Hvala.
•	Prihodnjo nedeljo bomo obhajali slovesni praznik Kris-

tusa Kralja. Sveto mašo ob 10.00 bo sooblikovala Slavil-
na skupina Veselje.

•	Prejšnjo nedeljo, ko je bila nabirka, ste darovali 498 
evrov. Iskreno se zahvaljujem. 

•	Na razpolago je Marijanski koledar ter Družinska pratika.
    NAPOVEDUJEMO

•	Zadnjo nedeljo v novembru bomo obhajali že prvo 
adventno nedeljo. V soboto, 26. decembra bomo plet-
li adventne vence. Vabljeni.
•	Zadnja nedelja v mesecu je tudi nedelja Karitas. Da-

nes in prihodnjo nedeljo lahko vzamete vrečke in po-
darjene stvari prinesete 27. novembra k sveti maši. 

•	Miklavž pripravlja seznam pridnih otrok, ki bi jih rad ob-
daril. Med nami bo v nedeljo, 4. decembra ob 17.00. 
Starši prijavite svoje pridne otroke. Prijavnice in prispe-
vek 10 evrov oddajte župniku.

Sredi življenja stoji smrt. Toda nihče je noče videti, 
nihče noče imeti z njo opravka. Umiranje je grozljivo, če  
na slepo greš v pokrajino, na katero nisi še nikoli mislil, 
o kateri še nikoli nisi sanjal.
Pomirjujoče je misliti na smrt, če lahko veruješ v večno življenje. 
Odpirajo se ti nesluteni razgledi. Življenje se ne konča v 
temni luknji. Za čudovito bitje človeka ostaja prihodnost. 
Ko se staraš, dobro veš, da greš proti koncu sveta in da 
boš nekega dne padel vrtoglavo globoko, a vendar …
 Padi mirno,
 kajti padel boš v naročje in nežne roke
 neskončno ljubečega Boga.
Kakor nimam težav s tem, da bi sprejel zrno žita, ki umre v 
zemlji, postane cvetoči klas in novo žitno zrno – tako mi tudi 
ni težko verovati, da bo čudovito bitje človek, ki na zemelji 
umre, vstal k novemu, veselja polnemu življenju v raju.                                                             

     Phil Bosmans


