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34. navadna nedelja

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSVA!
Občasno slišimo za velika praznovanja, ki jih ob posebnih priložnostih na
narodni ravni pripravijo v čast njihovemu vladarju. Danes vse krščansko
ljudstvo praznuje svojega Gospoda in Kralja. Njegovo kraljestvo današnji
slavospev opisuje kot »kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in
milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni«. Sveti Pavel v drugem
berilu pravi, da nas je Oče iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v
kraljestvo svojega preljubega Sina, v katerem imamo »odrešenje,
odpuščanje grehov«.
Današnji praznik je bil ustanovljen ne tako dolgo tega. Uvedel ga je namreč
papež Pij XI. leta 1925 kot odgovor na ateistične in totalitarne politične
režime, ki so zanikali pravice Boga in Cerkve. Ozračje, v katerem je nastal
praznik, je izpričano na primer z mehiško revolucijo, ko so številni kristjani
šli v smrt in vse do konca vzklikali: »Viva Cristo rey«, živel, Kristus kralj!
Čeprav je praznik eden mlajših, pa ni tako z njegovo vsebino in osrednjim
sporočilom; to je namreč zelo staro in lahko bi rekli, da se je rodilo s
krščanstvom. Slovesna izpoved vere: »Jezus je Gospod«, s katero so
številni mučenci prvih stoletji odhajali v mučeniško smrt in so z njo izražali
svojo vdanost Kristusu, ki je nad vdanostjo cesarju, je bila že v tej smeri.
VIR: Cantalamessa

NOVEMBER: Mesec spomina na rajne in teden Karitas
Pred dnevi sem se pogovarjal z zakoncema, ki živita sama in imata velik
sadovnjak. Letos sta imela veliko sadja, ga pobrala in predelala. Vedno
delata skupaj in čas jima hitro mine. Če bi delal en sam, bi
izgubil voljo. Podobno izkušnjo so imeli nekoč na kmetijah
pri ličkanju koruze, obrezovanju korenja, repe, kolerabe,
pripravi drv za kurjavo, idr. To je bilo medgeneracijsko delo
v družini.
Letos je v tednu Karitas ravno ta motiv, »DELAJMO SKUPAJ«. En sam
ne zmore vsega, skupaj pa zmoremo veliko. Šele z drugimi ljudmi je naše
življenje polno, osmišljeno, pa naj gre za mladega ali starega človeka.
Jezus pravi; »Če sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam se jaz sredi
med njimi.« Vero in ljubezen, lahko živimo samo v povezanosti z drugimi.
Iz tega pa rastejo sadovi. Tudi pri Karitasu ne brez povezanosti in
sodelovanja z mnogimi.
Povabimo vas, da bi vsaj eno uro na teden v »Tednu Karitas«, namenili za
druge, za skupno dobro. Med nami so ljudje v različnih stiskah;
materialnih, duševnih, zdravstvenih, … osamljeni, na stran poteh, ali v
kombinaciji vsega tega. Iz našega srca, besed in
dejanj, lahko pride pomoč za vse te ljudi. Tudi njih
lahko povabimo k sodelovanju in skupnemu delu.
Verjemite, presenečeni boste!
Prihodnja nedelja je »Nedelja Karitas« in nabirka te
nedelje se razdeli takole: 2/3 gre za Nadškofijsko Karitas v Mariboru, 1/3
pa za Župnijsko Karitas Cirkovce. Prisrčna hvala že vnaprej za Vaš dar in
pomoč.
SLOMŠKOV KOTIČEK: Slomšek je bil vsestranski človek in v
počitnicah je zelo rad potoval – pretežno peš. Želel je videti razne
samostane, župnijske in podružne cerkve in druge
znamenitosti. Pogovarjal se je z ljudmi, delavci,
duhovniki, … Če je bilo mogoče, je bil pri maši in
prisluhnil pridigi. Od vsake se je nekaj naučil. Od
dobrih, kaj je vredno posnemanja, od slabih, česa se je
treba izogibati. Bil je zelo dober opazovalec narave. Povsod je kaj videl, si
skrbno zabeležil in pri pisanju pesmi, črtic, basni in pozneje pri pridigah,
koristno uporabil. V 40 dneh, je peš prepotoval iz Celovca v Beljak,
Salzburg, Linz, Dunaj, Marijino Celje, Graz, Maribor, Celje, Nazarje,
Rečica ob Savinji in preko Solčave nazaj v Celovec. Vedno se je ustavil v
vsakem Semenišču in se pogovarjal z vodstvom. Med potjo je obiskal

tovarne, delavnice, rudnike, kmete, duhovnike in se z njimi pogovarjal.
Povsod, kjer sem bil, ljudje zadovoljni živijo s tem kar imajo, dokler česar
boljšega ne spoznajo. Na tem potovanju je spoznal tole: »Bolj ko je zemlja
rodovitna, bolj leni so njeni prebivalci. Najboljše v tisti deželi in tisti hiši,
kjer so ljudje verni«. Ljubo doma, kdor ga ima.
(Se nadaljuje)
KARITAS: Spoštovani dobri ljudje, precej ozimnice in drugih artiklov ste
pripeljali. Všteto je tudi tisto, kar ste prinesli na zahvalno
nedeljo in odložili okrog oltarja. Vse to so v tem tednu
odpeljali. In koliko je bilo česa? Krompir (20 vreč);
pšenica (10 vreč); olje belo (52 l., bučno 6 l.); riž (18
kg); moka (70 kg); testenine (25 kg); sladkor (36 kg);
zdrob (16 kg); marmelada (4 l.); kava (14 kg); konzerve
(14 kom.); sladkarije (17 kom.); čokolino (1,5 kg); čaj (8 kom.); ajdova
kaša (7 kg); ajdova moka (1 kg); milo, zobna pasta, robčki (26 kom.); sol (9
kg); ribe (15 kom.); mleko (1 l.); sok (2,5 l.); fižol (1 kg); grah (3 kom.);
polenta (6 kg); igrače (7 kom.); tekoči pral. prašek (3 l.); vložena ozimnica
(23 kozarc.); med (11 kozarc.); kompoti (5 kozarc.). Pšenico bomo
odpeljali v mlin in zamenjali za moko. To bo verjetno prihodnji teden.
Spoštovani dobri ljudje, iskrena hvala za Vaš čut in pomoč tistim, ki
nimajo dovolj! Bog Vam povrni z zdravjem in blagoslovom pri delu še
naprej.
SLAVILNI VEČER:
Z glasbeno skupino
»SVETNIK«. Slavljenje in adoracija, v cerkvi, v
soboto, 3.12.2022, ob 18.00 uri.
Pridi in Gospoda izkusi na novo v slavljenju v
sodobni glasbi, molitvi, adoraciji (molitev pred
Najsvetejšim) in njegovem miru.
Že danes si zapišite v koledar, ,,ta večer sem
zaseden,, in toplo vabljeni, pridite. Ne bo vam žal!
POTA: Danes sta med nami dve študentki iz Stoperc,
ki sta v počitnicah pomagali v misijonih, slovenskim
misijonarjem. Se spomnite, ko sta Vas spomladi
prosili za pomoč? Veliko ste jima takrat finančno
pomagali in za to bi se Vam rade še enkrat zahvalile in
pokazale, kaj sta v misijonih delale in kam denar namenile.
Molitev v adventnem času: Toliko stvari je, ki jih ne obvladamo. Zato
»…prosite in boste prejeli«, pravi Jezus. Pridite, skupaj prosimo, verjemite,
da ne bo zaman. Lepo povabljeni v adventnem času.

Miklavževanje: V ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 18.00, vabimo otroke do 10.
leta starosti na miklavževanje. Hvaležni bomo za prostovoljne denarne
prispevke. V ta namen bo v cerkvi pripravljen nabiralnik. (Odbor za
miklavževanje)
Za dobro voljo: STROKA: ''Imate zelo umazane noge. Umijte si jih,'' reče
ortoped pacientu. – ''Ja, to mi govori tudi moja žena.'' – ''In zakaj si jih torej
ne umijete?'' – ''Hotel sem slišati, kaj o tem meni stroka.''
HUJŠANJE - ''Vse sem že poskusila, pa vendar nič ne shujšam.'' – ''Morda
pa bi bilo boljše ne vsega poskušati.''

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
20. nov. 22
PONEDELJEK
21. nov..
TOREK
22. nov.
SREDA
23. nov.
ČETRTEK
24. nov.
PETEK
25. nov.

GODUJE
34. navad. ned.
Kristus Kralj

Darovanje D. M.
Cecilija, Cilka

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Ano Kušar, vnuka, pravnuka in sorod.
7.30 za + Franca Frangeža in vse Finguštove in
Zg. Jablan
7.30 za + Nežo Sagadin obl., Simona, vinka, 2 x
Stanka in sorod.

Klemen I. papež

7.30 za + Zvonka Vivoda

Flora, Cvetka

18.00 za + Mimiko Lah, starše Lah in Ducman
(Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)

Katarina Sinajska 18.00 za + starše Napast, Lamberger in sorod.

7.30 za vse + katerih imena ste napisali v kuverte
Valerijan Oglejski 18.00 za + Franca Drevenška obl.
(Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim)
7.30
za
žive in rajne župljane
NEDELJA
1. adventna ned.
27. nov. 2022 Nedelja Karitas 10.00 za 2x + Antona Ekarta, Justino in teto Pepco
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim v advent. času
Koledar in Pratika za l. 2023: Oboje lahko dobite pri ga. Vidi. Vas pričakuje!
SOBOTA
26. nov.
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