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33. navadna nedelja

V TISTIH DNEH…!

Evangelij na današnjo predzadnjo nedeljo v bogoslužnem letu je klasično
besedilo o koncu sveta. Prisluhnimo kratkemu odlomku:
»Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala
svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.
Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in
slavo.«
V vsakem obdobju se je našel kdo, ki je grozeč prelistal te evangeljske
strani pred svojimi sodobniki in tako podpihoval psihozo strahu. Pojav se
redno okrepi v določenih obdobjih, kot je bil recimo nedavni prehod v
drugo tisočletje. Svetujem vam, da ostanemo mirni in da se niti malo ne
vznemirjamo zaradi teh napovedi katastrof. Dovolj je, da preberemo zadnji
stavek današnjega evangeljskega odlomka:
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo
Oče.«

VIR: Cantalamessa

N O V E M B E R - SPOMIN NA NAŠE RAJNE
Ves mesec november nadaljujemo s spominom in molitvami za naše drage
rajne. V naši naravi je, da hrepenimo po večnem
življenju. Večnost vključuje preseganje časa. Danes se
v neutrudnem hitenju iskanja časa, soočamo z vedno
večjim pomanjkanjem časa. Vedno se izgovarjamo,
»nimam časa«. Če nekdo danes reče, da ima čas,
naredi čuden vtis. Čeprav ljudska modrost pravi:
»Najmanj naredi tisti, ki nima časa«.
Mi pa iščemo drugo dimenzijo časa. Naše življenje ima vrednost, v naših
odnosih, koliko smo povezani. Najprej v družini, med sorodniki, prijatelji,
sodelavci, …Vezivo, ki vse te odnose utrjuje in poglablja, je ljubezen.
Nesebična ljubezen gre do konca. Taka ljubezen, ki vse premore, in nas
vedno znova vključi v ljubeč odnos, daje času večnost. Preseganje časa je
možno le v ljubezni. Bog je ljubezen, zato pri njemu ni časa.
Dobro je slišati:
Popolni odpustki: Kaj je odpustek? To je posebej določena molitev na
določeni dan, za določenega in več rajnih. Apostolska penitenciarija je 28.
oktobra 2021 izdala odlok, s katerim se zaradi trenutnih razmer, ki so
posledica pandemije COVID-19, popolni odpustek za verne rajne podaljša
do konca meseca novembra 2021. Običajno je popolni odpustek veljal
samo 1. in 2. novembra. Letos je to drugače. V odloku je navedeno, takole:
Zaradi trenutnega stanja pandemije, se podaljšuje za ves mesec november
2021 vse duhovne dobrine, ki so bile podeljene že 22. oktobra 2020, preko
Odloka Prot. št. 791/20/I. Za popolni odpustek je potrebno: Opraviti
spoved, biti pri maši in obhajilu, zmoliti vero in očenaš po namenu svetega
očeta in obiskati pokopališče.
Pratika in koledarji: Pri gospe Vidi lahko dobite Marijanski koledar in
pratiko za naslednje leto. Vedno je doma in vas čaka.
Ozimnica: Tudi letos lepo prosijo in sprašujejo iz
Nadškofijske Karitas iz MB, če smejo pričakovati kakšne
pridelke iz naše župnije. Vedno več je povpraševanja po hrani,
ozimnici in plačilu položnic. Lepo prosim, če imate in če ste
pripravljeni delček tega odstopiti (krompir, pšenico, moko,
olje, testenine, konzerve, higienske pripomočke, …) tistim, ki
nimajo. Lahko pripeljete kadarkoli; Gospa Vida je vedno doma in Vam bo
odprla garažo. Že vnaprej, iskrena hvala za Vašo velikodušnost.

Karitas in Zahvalna nedelja: Na Zahvalno ned. ste okrog oltarja prinesli
v cerkev: 49 kg. moke; 37 kg. sladkorja; 34 kg. testenine; 26 kg. riža; 9 kg.
soli; 13 kg. pralnega praška; 14kg. polenta,kaša, ješpren; 8 kg. kava; 30 l.
olja; 20 l. mleka; 9 kom. Namazi; 33 kom. Konzerve;
20 kom. Čaji; 30 kom. Keksi; 28 kom. Kosmiči; 28
kom. Pudingi; 36 kom. Razna kozmetika; 7 kom.
vlož.kumarice;
9 kom. Plišaste igrače; 6 kom.
Šol.potrebščine; 1 kom. Otroške hlače; 2 paketa
plenice. Iskrena hvala za Vašo velikodušnost in pomoč.
SINODA – Pomagati drug drugemu, da bi bili bolj bratje in sestre. »Med
vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo
vaš strežnik« (Mr 10,43). Podobno kot njegovi učenci, smo tudi mi danes
preračunljivi, tako da njegove besede niso vplivale na naš način mišljenja.
Zato njegove besede v nas, ne premikajo ne gora, ne src. Zato naše srce ne
pogreje niti nas samih, kaj šele množic zunaj cerkve. Papež nas vabi k
osnovni in preprosti vaji; da bi se ozrli na brata ali sestro
na naši levi in desni, zadaj in spredaj, si jih malo ogledali,
jih slišali in začutili ter povabili v svoj dom, v hišo našega
Očeta. Zato nas vabi, naj res zaživimo kot Cerkev, skupaj
na poti – syn-hodos = hoditi skupaj (sinoda). (celjski
škof)
Lepa misel: TOLAŽBA
Brez tolažbe ne moreš živeti. Tolažbe pa ne najdeš v alkoholu, uspavalih
ali drogah, ki te le za nekaj časa omamijo, nato pa pahnejo še v temnejšo
brezno. Tolažba ni v poplavi besed.
Tolažba je kot mazilo, ki blaži skelečo rano. Tolažba je kot oaza, ki jo
nenadoma zagledaš sredi neusmiljene puščave. Tolažba je kot nežna roka
na tvoji glavi, ki te pomiri. Tolažba je kot dobrotljiv obraz ob tebi, obraz
nekoga, ki razume tvoje solze, ki ostane s teboj, ko te je strah
in obupuješ in ki ti dvigne pogled k zvezdam.
OSAMLJENOST: »Osamljenosti ne zdravimo s tem da
sprejemamo, ampak s tem, da dajemo«. Da bi vedno imeli
voljo pomagati in moč, dejanje izpolniti.
Za dobro voljo: PRIHODNOST: Učiteljica vpraša. »Kako se stavek:
''Poročim se,'' glasi v prihodnjem času?« - Ena učenka: »Ločila se bom.«
SREČA – Žena možu: ''Spet si pijan. Tri tedne si vzdržal, da nisi pil. Jaz
sem bila tako srečna.'' – Mož: ''Torej, sem zdaj jaz na vrsti, da sem srečen.''

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
14. nov. 2021
PONEDELJEK
15. nov.
TOREK
16. nov.
SREDA
17. nov.
ČETRTEK
18. nov.
PETEK
19. nov.
SOBOTA
20. nov.
NEDELJA
21. nov. 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
33. navadna ned.
8.30 - 9.30 Govorilne ure za starše vseh veroučencev
10.00 za + Julijano Klasinc obl., Janeza in sorod.
11.30 za žive in rajne vaščane Mihovc in Drag. vasi
7.30 za + Franca Hergana obl., Marijo, Marjana in
Albert Veliki
vse Kožuhove in Letonjeve
Gertruda, Jerica

7.30 za + Ivanko Gradišnik obl.

Elizabeta Ogrska 7.30 za + starše Brumec in sinove
18.00 v zahvalo za zdravje, božje varstvo in blagosl.
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
18.00 za + Martina Unuka, starše, Marijo in Franca
Matilda, redov.
Paja
19.30 Moška skupina
7.30 za vse + katerih imena ste napisali v kuverte
18.00 za + Ivana obl. in vse Unukove
Edmund, kralj
(Molitvena ura za družine )
19.00 Zakonska skupina II.
7.30 za žive in rajne župljane
34. navadna ned. 9.00 Srečanje animatorjev – za Birmske skupine
KRISTUS KRALJ 10.00 za + Julijano Klasinc obl, Janeza in sorod.
15.00 MB – stolnica: sv.maša za + škofa Jožefa Smeja
Roman, diakon

UMRLA JE:
Kmetec Ivana,
Cirkovce 1i,
Naj počiva v miru!

UMRL JE:
Mohorko Anton,
Šarhova ul.49,
Naj počiva v miru!
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