SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
19. PON
sv. Matilda
20. TOR
sv. Edmund
21. SRE
Darovanje Device
Marije
22. ČET
sv. Cecilija
23. PET
sv. Klemen I.
24. SOB
Vietnamski mučenci

18.h + Alojzij Štern, obl.
po maši Schönstattska molitev
7.30 + Nagličevi
18.h + starše, brate in sestro
Jekovec
18.h + Vinko, Beatrika Oklič
in družina Peternel

OZNANILA
Krščevanje
bo
na
1. adventno nedeljo,
2. decembra po sveti
maši ob 10. uri.
Priglasitev in priprava
na krst bo v ponedeljek,
26. novembra po sveti
maši.

ponedeljek,
19.
18.h + Francka in Ivan Lombar V
novembra se bomo s
hvaležnostjo spomnili
18.h + Julka Držanič
40. obletnice blago8.h
za žive in umrle župljane slovitve barvnih oken v
25. NED
naši cerkvi.
KRISTUS KRALJ 10.h + Anton Vrhovnik
26. PON
V sredo, 21. novembra
sv. Leonard
18.h + Martina Benedičič
bo po večerni maši
Portomavriški
srečanje
27. TOR
7.30 + Peter, Marija in Roman mesečno
Župnijske
Karitas.
sv. Modest in Virgil
Drinovec
28. SRE
18.h + Tilka Sajevic (Travnovi) V četrtek, 22. novembra
sv. Katarina Laboure
bo po večerni maši
srečanje
biblične
29. ČET
18.h + Franc Kern
skupine.
sv. Filomen
30. PET
18.h + Rozi, Andrej Pungeršek
V četrtek, 29. novembra
sv. Andrej
in Rozi Jekovec
bo ob 16.30. uri molitev
7.30
v čast Marijinemu srcu Binkoštne dvorane
1. SOB
sv. Edmund Campion 18.h + starše in brata Markun
8.h
za žive in umrle župljane Roditeljski sestanek za
2. NED
bodočih
1. adventna nedelja 10h + Janez in Danijela Sušnik starše
prvoobhajancev bo v
Namesto cvetja na grob + Slavki Bozovičar so četrtek, 29. novembra po
sveti maši.
darovali za svete maše: molivke rožnega venca.
Ministrantske
vaje
Drugod bodo opravljene maše:
bodo
v
soboto,
za starše Štular iz Srakovelj, za zdravje,
1. decembra ob 10. uri
in 2 maši za Slavko Bozovičar
dopoldne.
V soboto, 1. decembra bo pred večerno sveto mašo Darovanje 1. decembra
blagoslov župnijskega adventnega venca.
bo za potrebe Karitas
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25. november: JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Jezus je odgovóril:
»Moje kraljestvo
ni od tega sveta. … “
Pilat mu je rekel:
»Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš, da sem kralj.
Jaz sem zato rojen in
sem prišel na svet zato,
da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice,
posluša moj glas.«
(Jn 18,36–37)
Kraljev in cesarjev je vedno manj, saj jih
imajo samo v nekaterih državah. Svet jih je
v glavnem pospravil v muzeje, sijajne
grobnice in arhive. Ljudstvo pa si je izbralo
demokracijo in vlada samo sebi.
Zdi se pa, da se dandanes nekakšni »kralji«
in »cesarji« vračajo v drugačni preobleki.
Uživajo celo večjo čast, še več podložnikov
se jim klanja in še lepše kraljevske palače si

privoščijo. Med te preoblečene kralje
prištevam predvsem razne zvezdnike
popularne glasbe. Sto tisoči jim plačujejo
desetino, na koncertih pa od navdušenja
dvigajo roke, padajo v trans in v nezavest.
Nekaj podobnega bi lahko rekli o nekaterih
vrhunskih športnikih, filmskih zvezdah,
politikih, ki jim godi, da se zanje ljudstvo
navdušuje. Kralji v novi preobleki, v novi
izdaji.
Zdi se torej, da tudi človek sredi zlate
demokracije potrebuje kralje; potrebuje
nekoga, ki ga skoraj po Božje časti, obožuje
in mu služi. V človeku je silna potreba po
češčenju. Nekoga mora imeti na prestolu in
ga častiti. Če to ni Bog, je pač kakšen drugi,
manjši »bog«, ki ima lahko različna imena:
Razum, Napredek, Kariera, Uspeh, Denar,
Veliki jaz … veliko je kandidatov za prestol.
Po vsem tem se nam bo zdelo nadvse
nesodobno, da kristjani govorimo o Kristusu
kot kralju. Tega najbrž ne bi počeli, če ne bi
bil Jezus sam tako jasno rekel o sebi: »Kralj
sem.«
Ko je to izrekel, ni sedel na sijajnem
prestolu v zlatih oblačilih, ampak je stal kot
obsojenec pred rimskim upraviteljem
Poncijem Pilatom.
Kakšen kralj je torej? Odgovor izvemo, ko
nadaljuje: »Moje kraljestvo ni od tega
sveta.« Vsi drugi kralji v zgodovini so bili in
so še vedno od tega sveta in za ta svet.
Ljudje jim morajo služiti, streči in dajati. On
pa pravi: »Nisem prišel, da bi mi stregli,
ampak da bi jaz stregel in dal svoje življenje
za vse.« To torej pomeni, da ni od tega
sveta. Služiti, streči, darovati se – te reči
zares niso od tega sveta. Presegajo ga.
Po: Ozare – TV Slovenija, 1994

Bralci božje besede:

Nedeljska in praznična
Božja beseda:

sobota 24.11.2018 zvečer:
1. berilo: Zaš Drolc
2. berilo: David Škrjanec

25.11.2018: Jezus Kristus, Kralj
vesoljstva
Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 1,5-8;
Jn 18,33-37

25.11.2018 ob 8.00
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc

»Kdor je iz resnice, posluša moj
glas.« (Jn 18,37b).

25.11.2018 ob 10.00
1. berilo: Smiljan Hude
2. berilo: Tevž Sitar

2.12.2018: 1. adventna nedelja nedelja Karitas
Jer 33,14-16; Ps 25,4-5.8-9.10.14;
1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36

sobota 1.12.2018 zvečer:
1. berilo: Tim Čeh
2. berilo: Lara Gros

»Ko se bo to začelo dogajati, se
vzravnajte in vzdignite glave,
kajti
vaša
odkupitev
se
približuje.« (Lk 21,28)

2.12.2018 ob 8.00
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Jure Sajovic
2.12.2018 ob 10.00
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Vesna Rogl
Teden zaporov (18. – 24. november)
Obhaja se vsako leto po vsem svetu v
okviru katoliške Cerkve in drugih
krščanskih Cerkva. Namen tedna
zaporov je, da bi se kristjani zavedali
potreb zapornikov in njihovih družin,
žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in
vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
V naši župniji se bomo v prošnjah za
vse potrebe vsak dan spomnili vseh
omenjenih s posebno prošnjo.
Naslov
letošnjega
tedna
je
»Bližajmo se z zaupnostjo.«

Teden Karitas
Bo potekal od 25. novembra do 2.
decembra pod geslom: Mladost iz
korenin modrosti.
Geslo je bilo izbrano na podlagi
oktobrske škofovske sinode v Rimu,
ki je bila posvečena mladim. Osnovno
poslanstvo
Karitas
je
pomoč
sočloveku v stiski in spoštovanje
dostojanstva vsakega človeka ne
glede na spol, narodnost ali versko
pripadnost. Je pa tudi dolžnost, da z
leti pridobljene izkušnje posredujemo
mladim, ki se bodo dejavno vključili
med sodelavce Karitas.

33. nedelja med letom
Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel,
dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa
nikakor ne bodo prešle.«
Za tisti dan ali uro
pa ne ve nihče,
ne angeli v nebesih ne Sin,
ampak samo Oče.
(Mr 13,30–32)

Vsa narava se počasi pripravlja na zimsko
spanje. Pravzaprav je že nekoliko
zadremala. Vsak človek, ki razmišlja,
pomisli na svoj konec in ob koncu
liturgičnega leta ne moremo mimo te
resnice.
Kdo ne želi doseči svojega končnega cilja?
Toda najprej nam bo potrebno priti na
jasno, kaj ta cilj sploh je oz. kje se ta cilj
nahaja.
Za vernike ni dvoma: zemljo in vse, kar je
na njej, čaka konec. Vsakega človeka čaka
smrt in takoj po smrti je Božja sodba, ki bo
končno potrjena po vstajenju ob koncu
sveta. O tem govori prerok Danijel, prav
tako evangelist Marko in na svoj način tudi
pismo Hebrejcem.
Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo
strašiti, marveč je Jezus prišel, da bi nam
pomagal in dal pogum. Njegovo oznanilo
se ne nanaša na kakšne svetovne
katastrofe in nesreče, ampak na nas, na
vsakega posameznika izmed nas, na naše
življenje. Ni nam potrebno dolgo
premišljevati in v svojem življenju bomo

našli trenutke, krize, ki so bile za nas, kot bi
bil »konec sveta«. Te nesreče so nam
vedno pred očmi in nas bolj težijo kot
kašen potres, o katerem beremo v medijih.
Samo nekaj primerov: Mislili smo, da je v
zakonu vse v redu. Mož in žena sta se
dobro razumela, toda kar naenkrat zapusti
mož ženo ali žena moža. Za tistega, ki ni
nič slutil, je to kot »konec sveta«. Ali pa
otroci, o katerih so starši mislili, da so
dobro vzgojeni, zapustijo družino, pozabijo
na starše in hodijo po slabih poteh.
Tako lahko vsak doživi, da se življenjska
sreča razblini v nič. Vse življenje se lahko
uniči, tako nam govori evangelij. Se zlomi
kot steklo, izgine kot jutranja megla, izgine
kot sanje. Celo svet, vse, kar vidimo okrog
sebe, sonce, zvezde, vse bo izginilo, bo
prešlo. Na to se ne smemo zanašati. Kaj
bo potem ostalo, na kaj se lahko opremo?
Jezus jasno poudari: »… Moje besede pa
ne bodo prešle.« Njegova obljuba, da nas
ljubi in je z nami, ostane vekomaj! Na to se
lahko zanesemo!

Sveta Cecilija – zavetnica
cerkvene glasbe
Vsem, ki z ljubeznijo lepšate
bogoslužje s cerkvenim petjem,
čestitam za vaš praznik. Kakšna
praznina bi bila v cerkvi, če bi
utihnila pesem. Zahvaljujem se
pevcem pevskega zbora in organistki
prof. Marti Močnik – Pirc, ki svoje
talente darujete v božjo čast s
pesmijo. Bog vam povrni, da kljub
mnogim obveznostim in delu najdete
čas za vaje. Hvala vsem, ki tudi
najmlajše uvajate na pot, da s pesmijo
slavijo Gospoda. Naj vas sveta
Cecilija povezuje v prijateljskem
krščanskem občestvu.

