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PRAZNIKI

SVETE MAŠE

33. NEDELJA MED LETOM - 15. november 2020
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj - začetek Tedna zaporov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, ob godu in rojstnem dnevu ter + Jože Nardin
Ponedeljek: 16. 11. 2020
Marjeta Škotska, kraljica
Ob 18.30: + Stane Pirnat, starejši, obletna
Torek: 17. 11. 2020
Elizabeta Ogrska, redovnica
Ob 18.30: + gospodinja na Rudniku Tončka Novak, obletna
Sreda: 18. 11. 2020
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Ob 7.00: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu Pirčevih iz Matene
Četrtek: 19. 11. 2020
Matilda, redovnica, mistikinja
Ob 18.30: + Ljudmila Božič, ob rojstnem dnevu
Petek: 20. 11. 2020
Edmund, kralj
Ob 18.30: + Frančiška Jamnik, 30. dan smrti
+ Baštetovi iz Babne Gorice
Sobota: 21. 11. 2020
Darovanje Device Marije
Ob 18.30: v zahvalo letos umrlim duhovnikom
34. NEDELJA - JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA- 22. november 2020
Cecilija (Cilka), devica, mučenka - začetek Tedna Karitas
Ob 8.00: + Štefan Vončina, obletna in vsi pokojni iz družine Vončina
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 15. do 22. novembra 2020

Ko bodo govorili “mir in varnost”,
tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, in ne bodo ubežali.

ZDRUŽENI V ZAPORI - TI NISI SAM/A
Danes se začenja Teden zaporov. Iz leta v leto se obhaja po
vsem katoliškem svetu in v drugih krščanskih skupnostih. Namen
tega je, da bi kristjani postali bolj pozorni na to ranljivo skupino
ljudi in se odzvali na njihove potrebe, bili solidarni do njihovih
družin, do žrtev kaznivih dejanj, do zaposlenih v zaporih in vseh
drugih, ki skrbijo za zapornike. Tukaj nam gre Jezusova beseda: “V ječi sem bil
in ste prišli k meni” (Mt 25,36). Zdaj, v tej protikorona zaporah, že nekoliko tudi
občutimo, kaj pomeni biti “zaprt”. Ne smemo jih obiskati v zaporih, lahko pa jih
dosežemo s svojo molitvijo. Pri tej molitvi vam lahko pomaga:

Molitev tedna zaporov - 15. - 21. november 2020
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih.
Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo
podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki
zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve
kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično,
ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in
z njegovim Duhom danes in vsak dan Amen.
/vsak dan najprej zmolimo gornjo molitev in potem po posebnih namenih spodaj/
Ponedeljek: MOLIMO Z ZAPRTIMI
Združeni v molitvi sklanjamo naše glave skupaj in molimo: Oče naš ...
Torek: MOLIMO Z ŽRTVAMI HUDODELSTEV
Združeni v molitvi prinašamo naše rane in skupaj molimo: Oče naš ...
Sreda: MOLIMO S SVOJCI
Združeni v molitvi prinašamo naše žalosti in naša upanja in skupaj molimo: Oče
naš ...
Četrtek: MOLIMO S SKUPNOSTMI
Združeni v molitvi prinašamo sami sebe in darujemo svoja življenja, ko skupaj
molimo: Oče naš ...
Petek: MOLIMO Z DELAVCI V ZAPORI
Združeni v molitvi te prosimo, da paziš na nas, ko skupaj molimo: Oče naš ...
Sobota: MOLIMO Z VSEMI V KAZENSKEM PRAVOSODJU
Združeni v molitvi stojimo pred tabo Jezus, naš sodnik, rešitelj in prijatelj ter
skupaj molimo: Oče naš ...
Ostanimo tudi mi v naši župniji ZDRUŽENI V KORONAVIRUSNI
ZAPORI. Če obiski niso priporočeni, še vedno se lahko pokličemo ali kaj
napišemo in zmolimo drug za drugega, da vemo, TI NISI SAM/A. Ostanimo

disciplinirani, da bomo zdravi, za vzor in kmalu zopet skupaj: pri maši, verouku,
na seji Žps, na pevskih vajah, na vseh drugih deloviščih, na nedeljskem
druženju, na obhajanju praznikov. Še posebej bi rad dosegel starše naših
veroučencev, prvoobhajancev in birmancev, da v tem vmesnem času prevzamete
in vršite svojo vlogo prvih učiteljev vere, da iz tedna v teden pogledate aktualno
lekcijo, da se posvetite jutranji in večerni molitvi ter molitvi pred jedjo in po
jedi, kakor tudi medsebojnim odnosom v družini. Zdaj vas verjetno ne pesti
pomanjkanje časa. Vesel bom tudi, če se kaj oglasite na kavico v župnišču, saj
je dovolj prostorno in omogoča zadostno fizično razdaljo. Vaš župnik Lojze vas
pogreša in se vas vsak dan spominja, posebej pri sveti maši. Ostanite zdravi!

Svetli trenutki drugega sveta
So svetli trenutki. Vedno obstajajo. Tudi v temnih časih, ki
jih mnogi morajo v teh tednih občutiti. V Angliji pa je šestletna
Izzy doživela svetel trenutek. Nahaja se v bolnišnici, že drugič. Njeno stanje
je resno. Toda tega ona ne ve. Ve pa, da ima nad vse rada balet in tudi sama
je že imela nekaj baletnih ur - a ne sme plesati zaradi svoje bolezni.
O tem so slišale zdravnice in negovalke. Na kratko so se posvetovale.
Nekega lepega popoldneva so si oblekle baletna krilca in Izzy nekaj
zaplesale. Za naše oči malo nerodno, toda deklica je bila čisto iz sebe. Na eni
nogi je smela zaplesati z njimi, potem pa so ji zdravnice in negovalke sledile.
Vse so plesale in se iz srca smejale posrečeni domislici. Vsa Izzyna soba je
postala en sam svetel trenutek v temnih urah.
Svetli trenutki obstajajo vedno. Kadar zmoremo čutiti z drugimi. In ne
mislimo samo na lastno stisko in bolečino. Potem hitro zaznamo, kaj
drugemu manjka. In poskušamo pomagati, kolikor je v naši moči.
Ne, tukaj ne gre za denar. Gre za svetel trenutek iz dobrote ali usmiljenja.
Pogosto je to nekaj besed. Iskrenih. Ali neka stvar, gesta, pozornost, klic,
povabilo, s katerimi lahko drugemu naredimo veselje.
Veliko ne moremo spremeniti. November deluje zdaj še temneje, ko
moramo skoraj pri vsem ostati doma. Nekateri to težko prenašajo. Pa
vendarle jim ni treba ostati v temi. Vedno obstaja še drugi, svetlejši svet.
Sredi tega pogosto temnega sveta. Jezus ga imenuje Božje kraljestvo. Lahko
bi rekli tudi: svetli trenutki drugega sveta. Ko si ljudje nekaj zaigrajo; ali
preberejo. Večinoma se to zgodi prek spleta; več se pogosto ne da. Ali
sočutne zdravnice in negovalke zaplešejo pred otrokom, da bi bilo svetleje
okoli Izzy in bi lahko za trenutek pozabila na bolezen; da otrok zažari.
Včasih pride tudi klovn na otroški oddelek, kjer je še to dovoljeno.
Glavna stvar je svetloba; trenutki smeha. Tako postane svetlo v temnem
svetu. In Jezus ima prav (Mt 5,7): “Blagor usmiljenim”, pravi. In tistim, ki
znajo biti usmiljeni, obljubi: “Usmiljenje bodo dosegli”.

