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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA … DVIGNJENA ZASTAVA …
Njegovi so ma zaprosili, naj ga obiščem. Nabrala so se mu leta … pojavile so se
tegobe, ki navadno naznanjajo bližino odhoda. Ni slab človek, so rekli, pred vojno je
bil veren, a ga je vojna zvrtinčila. Od takrat se ni pokrižal … ni prestopil cerkvenega
praga. Pogovarjala sva se o vsem mogočem … jaz pa sem napeljeval na svoj mlin.
Opazil je in se grenko nasmehnil:
»Vedel sem, da boste prišli s tem na dan, a vam naprej povem, da ne boste nič
opravili. Življenje me je sukalo, premetavalo in izmodrilo. Ne verujem ne v Boga in
ne v hudiča … ne verjamem belim, rdečim, črnim in sploh nobenim, kolikor jih je bilo
in jih je še. Govorili so, da je to, kar delajo, dobro in pošteno … potegnili so me za
sabo … šel sem za njimi in delal, kar so mi naročili. A se je izkazalo, da niso bili
pošteni in da niso delali prav. Nič nimam proti vam in proti nikomur, a mi ne govorite
o veri, o Bogu, o resnici in poštenosti, ker je vse ena sama velika laž in lumparija.«
»Vaša doživetja so grenka in vaši zaključki razodevajo veliko izkušenost. Če pa
hočem biti iskren, moram povedati, da govorite govorico poraženca. Niste izgubili le
eno ali drugo bitko – vsi bitke izgubljamo -, temveč ste se pustili poraziti v zadnji,
najodločilnejši. Zaklicali ste: Predam se! Ali vsaj: Umikam se! Moja modrost je
drugačna … Doživel sem razočaranja nad sabo … nad drugimi … nad državnimi
in cerkvenimi ljudmi – a se ne predam … se ne umikam … Držim se Vodnika,
ki se prav tako nikoli ni umaknil in predal. Doživel je sto razočaranj, a ga niso
vrgla ob tla. Ni odnehal, vedno znova je začenjal. Izkusil je, kaj je laž, zlo in
krivica, a je vse premagoval z dobroto, resnico in pravico. Umorili so ga, a je
vstal in še naprej delal dobro. Veste, koga imam v mislih. Tisti, ki se bojujemo
pod njegovo zastavo, vemo, da je ta zastava včasih okrvavljena, natrgana in
tudi umazana, nikoli pa povešena. Dvignjena je in bo dvignjena do zadnje bitke,
tiste, ki bo prinesla končno zmago.«
»Govoriti znate … a me niste prepričali. Bom pa o vsem, kar ste mi povedali,
razmišljal,« je dejal, ko sem se poslavljal. Po: Beseda da Besedo

Teden zaporov 2019 … V tednu od 17. do 23. novembra 2019 bomo obhajali
teden zaporov. Vsako leto se obhaja v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih
Cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da se kristjani v večji meri zavedajo
potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor: zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev
kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za
zapornike. Naslov letošnjega tedna zaporov je »Kaj je zate svoboda & si ti
svoboden?«. Božja volja in namen za vse ljudi je osvoboditev – osvoboditev, da bi bili
takšni ljudje, kot nas je ustvaril. V zaporu so mnogi ljudje, ki jim je pogosto težko verovati,
da ima Bog sploh kakšen interes za njih in njihova življenja. Težko sprejemajo idejo, da
so ustvarjeni po Božji podobi in ne zmorejo upati v prihodnost z Bogom, brez kriminala,
aretacij in zapora. Tudi vsi tisti, katerih življenja so prepletena s kaznivimi dejanji in
njihovimi učinki, ali tisti, ki jih delo pripelje v stik z destruktivnostjo kaznivih dejanj,
pogosto le stežka vidijo novo prihodnost, ki jim je obljubljena s Kristusovo svobodo. S
skupno molitvijo za vse, ki pridejo na kakršen koli način v stik s kazenskopravnim
sistemom, se vključujemo v delovanje Božje zaveze odrešenja – da bi vsaka oseba,
Bogu dragocena, lahko odkrila, kaj zares predstavljata odrešenje in svoboda.
Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in
sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.
Robert Friškovec, zaporniški vikar

Pon., 18. 11.
Posvetitev bazilik
Petra in Pavla
Tor. 19. 11.
Matilda
Sre., 20. 11.
Edmund
Čet., 21. 11.
Darovanje Device
Marije
Pet., 22. 11.
Cecilija
Sob.,23. 11.
Klemen I.
Ned., 24. 11.
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Ob 17. uri … ob življenjskem jubileju …
Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter
priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Franca Pogača
Ob 8. uri
V dober namen …
Ob 17. uri
za + Ivana Pliberška, obl. in Frančiško
Ob 17. uri za + Stanislava Reka ter Bogu in
Devici Mariji v priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Rudolfa Bratkoviča in sorodnike
Namenska nabirka …
Ob 8. uri za žive in + organiste, zborovodje in pevce
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Nagličeve in Skralovnikove
Ob 11.30za + Marijo in Ferdinanda Ladineka ter 2 sina

Letošnji TEDEN KARITAS bo potekal od ponedeljka, 25. 11. 2019, do nedelje, 1. 12.
2019. S Tednom Karitas bomo obeležili 29 letnico organizirane oblike delovanja Karitas
v Sloveniji. V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz vsakega srca.« in
nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. Vsako
človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je
poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja,
dobra beseda in spodbuda, dobro delo. V Tednu Karitas bo Slovenska karitas 27. 11.
2019 organizirala dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani
Golovec v Celju. Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija. Tudi tokrat nas Slovenska
karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo svoj
prispevek. Ob tem še posebej želi pomagati otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih
je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni
staršev vse več. Pomanjkanje lahko njihove otroke zaznamuje za vse življenje. Družine
najprej potrebujejo osnovno pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo in higienskimi
pripomočki. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so
glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več
kot 20.000 družin v stiski. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 464 župnijskih
Karitas, kjer se preko celega leta 11.200 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in
opogumiti ljudi v stiski. Po: Slovenska Karitas

Pon., 25. 11.
Katarina Aleksandrijska

Tor., 26. 11.
Valerijan Oglejski
Sre., 27. 11.
Modest in Virgil
Čet, 28. 11.
Katarina Laboure
Pet., 29. 11.
Filomen
Sob., 30. 11.
ANDREJ
Konec
cerkvenega leta

Ned.,1. 12.

PRVA
ADVENTNA …
NEDELJA
KARITAS

Ob 17. uri
za + Stanislava Strameca
Ob 17. uri
za + Marijo Hrastnik, roj. Kramljak
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri za + Antona Košana – po maši
srečanje ob Svetem pismu
Ob 17. uri
za vse + Petrejeve
Blagoslov adventnega venca
Ob 15. uri v Josipdolu za + Bogomirja Karata ter
Mirka in Bojano
Ob 17. uri za + Štefanijo Stramec
Blagoslov adventnega venca
Ob 8. uri za pogrešanega Franca Reflaka in sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo Ričnik in vse + na Plužnikarjevem
Ob 11.30 za + Ivana Pušnika

NAMENSKA NABIRKA … Kot vsako leto tako tudi letos vse župnike in upravitelje župnij
prosim, da se na eno od nedelj v mesecu novembru pri vseh nedeljskih sv. mašah izvede
t. i. »namenska nabirka«. Letošnja namenska nabirka bo namenjena za nujno ureditev
kotlovnice za ogrevanje zgradb Slomškov trg 19 in 20 (v kateri posluje nadškofija
Maribor, nadškofijski arhiv in od letošnjega poletja tudi Enota Teološke fakultete).
Bog vam povrni in kličem na vse vaše življenje po priprošnji bl. A. M. Slomška
Božji blagoslov. msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit
NA DRUGI STRANI JE MOJ GOSPOD
Mož, ki je težko bolan, krčevito zgrabi zdravnika za roko: »Bojim se smrti. Gospod
doktor, povejte mi, kaj me čaka po smrti? Kaj je na oni strani?«
Zdravnik odgovori: »Ne vem, kaj je onstran.«
»Ne veste?« šepetaje reče umirajoči bolnik.
Namesto da bi mu še kaj razlagal, zdravnik odpre vrata na hodnik. Tedaj v sobo priteče
pes, skoči na zdravnika in mu na vse mogoče načine kaže svoje veselje, da je srečal
gospodarja. Tedaj se zdravnik obrne k bolniku in mu pravi: »Ste videli, kako se je
obnašal pes? Doslej še nikoli ni bil v tem prostoru in ne pozna ljudi, ki tukaj bivajo.
Vedel pa je, da je na drugi strani vrat njegov gospodar in zato je ves vesel skočil
noter, brž ko sem odprl vrata. Glejte, ne vem veliko o tem, kaj nas vse čaka po
smrti, vendar se mi zdi dovolj vedeti, da je na drugi strani moj Gospod in Učitelj.
Zato bom, ko se nekega dne odpro vrata, prešel na ono stran z velikim veseljem!«
Po: S. Čuk, Misel za lepši dan

ADVENTNI ČAS … MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA …
Da bi vsak država z ustreznimi ukrepi odločno postavila na prvo mesto
prihodnost najmlajših, zlasti tistih, ki trpijo. Oče naš … Zdrava Marija …
Dobri Bog,
rad pojem adventne pesmi in poslušam besede preroških obljub.
Toda včasih gredo pesmi in besede mimo mene in se me ne dotaknejo.
Daj, da bodo tvoje besede vstopile v moje srce in ga bodo odprle miru,
ki si ga ti obljubil, ljubezni, ki jo ti prinašaš na svet, odrešenju, ki ga ti podarjaš,
in modrosti, ki se od tebe razliva na nas.
Adventni čas naj bo čas odrešenja za našo družbo.
Sveče, prižgane na adventnem vencu, naj ožarjajo tudi brezbrižna srca.
Pošlji svojo tolažbo obupujočim.
Tvoj mir in tvoja pravičnost naj vzcvetita na naši zemlji,
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
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