SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA
16. PON
sv. Marjeta Škotska
17. TOR
sv. Elizabeta Ogrska
18. SRE
sv. Filipina Duchesne
19. ČET
sv. Matilda
20. PET
sv. Edmund
21. SOB
darovanje dev. Marije
22. NED
Kristus kralj vesolj.
23. PON
sv. Klemen I.
24. TOR
vietnamski mučenci
25. SRE
sv. Katarina Aleksan.
26. ČET
sv. Leonard Portom.
27. PET
sv. Modest in Virgil
28. SOB
sv. Katarina Labouré
29. NED
1. adventna nedelja
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Drža ali celo odsotnost staršev lahko pomeni, da je ves naš trud zaman… Lepo ste
naprošeni, da vsako nedeljo v bogoslužnem zvezku obkrožite nalogo z
najmlajšimi. Birmanci pa naj napišejo vsaj en stavek ob nedeljski Božji Besedi.
Naša župnijska cerkev je vsak dan odprta od 17. do 18. ure.
Vsak delovnik je v tem času možno prejeti zakrament spovedi in sveto obhajilo.
Vsako nedeljo se deli sveto obhajilo od 8.45 do 9.15. in od 10.45 do 11.15. ure.
Sv. maše: vsak dan na TV Exodus, radio Ognjišče , ob nedeljah tudi na TV SLO.
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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA –
SKLEP CERKVENEGA LETA
Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Ko pride Sin človekov v svojem
veličastvu in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani vsi narodi in
ločil bo ene od drugih, kakor pastir
loči ovce od kozlov.
(Mt 25,31–32)

Z zaključkom zgodovine in s
prihodom Sina človekovega v slavi
je povezana sprememba vsega
trdnega, stalnega. Sonce in luna
dajeta svetlobo; zanju je značilno
natančno, ponavljajoče se gibanje.
Omogočata merjenje časa. Zvezde
so v nespremenljivem razmerju
med
seboj.
So
prispodoba
vesoljnega reda in trdnosti. Kdor
je na poti po morju ali po puščavi,
se lahko po njih orientira. Da se
bodo te prispodobe trdnosti in
reda ob koncu sveta »zamajale«,
pomeni, da sedanja urejenost
sveta ni večna, da se nanjo ne
moremo neomejeno zanašati in je
ne moremo imeti za izhodišče
vsega.
Po: K. Stocku

Smo
v
času
obilja,
sadov,
dozorevanja in dovršitve. Ne glejmo
le na mrtvo, padajoče listje, ki
govori o minljivosti, saj ne pada le
listje, temveč tudi sadovi in z njim
semena. Iz njih bo vzklila nova rast.
To so semena za novo življenje, za
pomlad, za vstajenje!
Po: B. Dolencu

33. NEDELJA MED LETOM
Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena
vrednost je daleč nad biseri. Srce
njenega moža zaupa vanjo, povračila
ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne
hudega vse dni svojega življenja.
Skrbi za volno in lan in dela s
pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k
preslici, njene dlani prijemajo
vretěno.
Svojo
dlan
odpira
potrebnemu, svojo roko podaja
ubogemu. (prim. Prg 31)
Sveto pismo z velikim občudovanjem
govori o močni ženski, ki namenja
izredno bogastvo svojih značilno
ženskih sposobnosti v dobro družine
in skupnosti.
Le kdo ne občuduje takih žensk?
Težko si zamišljamo, kako bi
potekalo življenje večine družin, če
ne bi bilo žensk, ki znajo najti čas in
energijo za vse: za delo zunaj doma,
za dom, otroke in moža, za šolo
svojih otrok, za župnijo.
In so vedno pripravljene podariti
nasmeh.
In vedno pripravljene ostati v senci
ter prepustiti moškim zadovoljstvo,
da so prepričani in da razlagajo:
»Zasluga je samo moja. Če ne bi jaz
vlekel voza naprej ... In to naj vam bo
jasno, v moji hiši hlače nosim jaz!«
Mnogo prej kakor modri Kitajec, je
Sveto pismo oznanjalo, da je moški
drevo, ženska pa korenine. Drevo je
veliko, če so korenine močne.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Čuječe pričakovati Gospoda

»Kajti lačen sem bil
in ste mi dali jesti …« (Mt 25,35)
Če se moram peljati z vlakom v
Benetke, mi nič ne koristi vozovnica
za Neapelj. Če moram delati izpit iz
matematike, mi nič ne koristi, da zelo
dobro znam geografijo.
Če ne morem hoditi bos, nič ne
pomaga, da nataknem rokavice.
Jezus je določil pravila, pogoje, da
pridemo v kraljestvo njegovega
Očeta:
»Lačen sem bil, žejen sem bil, tujec
sem bil, nag sem bil, bolan sem bil, v
ječi sem bil ... in ste mi pomagali.«
Vse drugo ne odpre vrat Božjega
kraljestva.
»Kaj pa molitve? In maše? In
zakramenti? In procesije? In romanja?
In verouk? In večerna
srečanja
bibličnih skupin? In poletni tabori? In
duhovne vaje? In post? In življenje v
samostanu? In odpoved poroki in
lastni družini? In odkrivanje čudežev
in svetniških ljudi?«
Ne pomagajo, da pridemo v Božje
kraljestvo. Molitve, maše, zakramenti
torej ne pomagajo?
Pomagajo nam, da imamo moč in
vidimo Jezusa v tistem, ki je lačen,
tistem, ki je žejen, tistem, ki je nag,
tistem, ki je bolan, tistem, ki je tujec,
tistem, ki je v ječi, in mu pomagamo.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Pridi, Gospod Jezus.
Pridi v našo žalost. Pridi v našo
osamljenost.
Pridi v našo temo in obup. Pridi v naše
dvome, bolezen in umiranje.
Pridi v naše veselje in upanje!
Po: B Rustja, Zgodbe za advent in božič

Teden Karitas, 23. – 29. november
V letošnjem letu nas bo vse dni
nagovarjalo geslo »slišim te«.
Letošnji teden Karitas bo drugačen,
kot so bili dosedanji. Manj prazničen,
bolj delaven. Vedno bolj se kaže, da
ljudje v tem času negotovosti, strahu
in nenehne grožnje potrebujejo
psihosocialno pomoč. Z drugo
besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal
in komur bodo lahko zaupali svoje
težave. Malo je potrebno za povrnitev
upanja: Človeka je treba opaziti, ga
sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se
bo počutil sprejetega, razumljenega in
spoštovanega.
Ti dnevi so za vse nas vabilo, da se
ustavimo in prisluhnemo drug
drugemu.
Čeprav Karitas v Sloveniji obeležuje
letos 30. obletnico, ne bo zunanje
proslave. Sveta maša za sodelavce
Karitas bo v nedeljo, 29. novembra
2020 ob 10. uri v mariborski stolnici.
V sredo, 25. novembra bo potekal
dobrodelni koncert Klic dobrote za
pomoč družinam v stiski.
Prenos na TV SLO, radio Ognjišče.

Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako
vrsto hotel posebej obdarovati. Toda
Stvarnik se je hotel poprej prepričati,
kateremu bi določen dar najbolj koristil.
Dejal jim je: »Želim, da bedite in stražite
zemljo sedem dni.«
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki
jim je bila zaupana, tako vznemirila, da
jim prvo noč ni bilo težko bedeti. Drugo
noč jim ni bilo več tako lahko in proti
jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč
so se drevesa začela med seboj
pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub
temu je bilo to za nekatera pretežko. Še
več jih je omagalo četrto noč. Do sedme
noči je vztrajalo le nekaj dreves:
smreka, bor, jelka, cipresa, cedra in
lovor.
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil
Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da
vam nikoli ne bodo odpadli listi in igle,
ampak boste vedno zeleni. Stražili in
varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi,
da je vse mrtvo, bodo druga drevesa
našla zavetje med vašimi vejami.«
Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo
liste in pred zimo zaspijo, zimzelena
drevesa pa ostanejo budna. Tako so
zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in
svežine v sivini. Zimzelena drevesa
nam govorijo: vse okrog nas je
zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa
nenehno pričujemo, da bedimo in
čakamo.
Adventne vence spletamo iz zimzelenih
vejic. Te zelene vejice nam govorijo:
kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in
prinašati Božjo svežino v sivo
vsakdanjost.
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

Poskrbite in blagoslovite
adventni venec.

domač

