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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
Ponedeljek: 23. 11. 2020
Klemen I., papež, mučenec; dan Rudolfa Maistra, d. p.
Ob 18.30: + starši Babšek in Jančar
Torek: 24. 11. 2020
Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci;
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30:  + Jože Lampič, obletna

     + Andrej Zrnec, 30. dan smrti
Sreda: 25. 11. 2020
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
Ob 7.00: + Ivanka Belak, po namenu hčerke Damjane z možem
Četrtek: 26. 11. 2020
Valerijan Oglejski, škof
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu nečakinj Milene in Dani
Petek: 27. 11. 2020
Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
Ob 18.30: + Stane Jamnik, ob rojstnem dnevu in godu ter + Metka
Sobota: 28. 11. 2020
Katarina Laboure, redovnica, vidkinja
Ob 18.30:  + Franc Kregar, obletna

     + Franc Cimerman, 30. dan smrti
1. ADVENTNA NEDELJA - 29. november 2020
Nedelja Karitas; Filemon, mučenec
Ob 8.00: ob godovih za Božje varstvo in blagoslov v družini Slanc
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 22. do 29. novembra 2020

Kralj v stilu Betlehema in Golgote
Debata je stara: Kako lahko Bogu prav služimo? Kaj On hoče?

Že starozavezni preroki so svarili pred napačnimi prioritetami:
darovati tisoče ovnov, mrmrati pobožne izreke, se uradno postiti (in
skrivaj opravljati posle), to ni bogoslužje. Ampak ščititi sirote in
vdove, oblačiti nage, sprejemati pod streho. Nič drugega ni delal
Božji Sin, ki sedi na Božjem prestolu, za merilo vseh stvari. On
spregovori tudi v naše notranjecerkvene spore. Kateri papež ima
prav? Katero bogoslužje vodi k resnični pobožnosti? Kdo je še
katoliški? A Sodnik sveta sprašuje najprej in predvsem po vsakodnevnih dejanjih ljubezni.

Ravno prav! Danes začenjamo Teden Karitas. Za letošnjo dobrodelno akcijo Stiska
so pri Škofijski karitas Ljubljana izbrali misel Ivana Cankarja: Srečna je pot, če je
ljubezen vodnik. S svojim darom bomo pomagali socialno ogroženim družinam,
posameznikom, starejšim, bolnim in brezdomcem. Zbrana sredstva bodo uporabili za
nakup hrane za pakete, za nakup pralnega praška ter pomoč pri plačilu položnic za
osnovne življenjske stroške in dodatno zdravstveno zavarovanje. Za preroke in za
Jezusa, Kristusa Kralja, bi bilo takšno služenje bližnjemu resnično bogoslužje. Služenje,
ki ga lahko vsakdo opravlja - v Božjem kraljestvu so dobrodošli vsi, ki jim za bližnje in
daljne ni vseeno.

V današnjem 1. berilu je Bog pastir, ki skrbi za svoje podložnike (Ezk 34,11-12.15-
17). To izkušnjo ima tudi psalmist (Ps 23): “Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka”.
Pavel si v 2. berilu (1 Kor 15,20-26.28) prizadeva za lik Kristusa kralja kot zmagovalca
nad “zadnjim sovražnikom”, smrtjo. Matejeva prilika (25,31-46) ne govori najprej o tem,
kaj moramo storiti, ampak zakaj moramo nekaj storiti. Samo kdor ve, zakaj, najde tudi
pot h Kako. Jedro prilike je sodba. Poklicani bomo na obračun, kakor koli. Jezus ima
tukaj določene predstave. Ni treba, da se uresničijo. Bog je lahko vedno tudi drugačen.
Samo eno je za Jezusa trdno: sodba bo, ovrednotenje našega življenja. Tega nas utegne
biti strah, vendar se nam ni treba bati. Saj lahko tako živimo, da se nam sodbe ne bo
treba bati. Kdor pa se zanaša bolj na svoja dela, se bo pač moral sramovati, da ni bolj
zaupal v Božjo milost, kar odrešenje končno je.



Postanite ena nota v
melodiji Vaše župnije.

Prisrčno vabilo
k petju in v naše
cerkvene zbore.

“Samo ne preglasno!” 
je zaukazano, odkar je korona-kriza. Petje v cerkvi je bilo in je zopet prepovedano;

pevske vaje, zborovsko petje ni bilo in zopet ni mogoče. Govorilo se je o več okuženih
pevcih in pevkah na vajah, ki se radi družijo. To, kar je bilo pri bogoslužju tako lepo in v
srce segajoče, je postalo problem, nevarnost, rizično obnašanje. Okrepljeno gibanje zraka
lahko razširja kužne delce.

Glasba je nasprotje mirovanja; glasba je gibanje, gibanje zraka za dihanje,
navdušujoče gibanje, posnemanje ustvarjalnega Boga. Nekaj ni v redu, imamo občutek,
če pri maši ni petja. Pomanjkanje petja je za mnoge obiskovalce bogoslužja najbolj
žalostna odpoved.

Čisto duhovno petje je morda možno angelom. Ljudje potrebujemo pesmi hrepenenja,
ki gredo čez ustnice. S temi pesmimi se pridružimo petju angelov in izrazimo tisto, česar
pravzaprav ne moremo povedati. Kajti v petju odkrivamo, kakšen terapevtski Božji dar je
glasba; potegne nas iz sebe, oživi in vzradosti potrto srce. Vzbuja nam veselje po “več”:
“Nismo še v banketni dvorani. Toda pripadamo povabljenim. Že lahko vidimo svetlobo in
slišimo glasbo”, piše Ernesto Cardenal.

22. novembra obhajamo dan cerkvene glasbe. To je smrtni dan mlade rimske
mučenke Cecilije. V tem korona-letu še posebej potrebujemo priprošnjo te zavetnice
glasbe. Potrebujemo priprošnjico za poklicne glasbenike, ki so se poskušali finančno
obdržati in ostati poznani s pretakanjem “hišne glasbe”. Potrebujemo priprošnjico za
organiste in zbore, ki pojejo vero v srca občestev, za pevce in izdelovalce glasbil, ker je
cerkvena glasba v korona krizi možna samo tako zadrževalno in so zbori bili primorani
prekiniti svoje delo. Bog blagoslôvi vse, ki v svoji glasbi pustijo zveneti Božjo slavo in je
niso tudi v 2020 utišali.

Cerkveno petje je več kot luksuzna prvina, da bi se ji lahko odpovedali. Brez petja ne
bi imeli možnosti “dvakrat” moliti, kar govor ne premore narediti. Saj vendar hočemo
našemu Bogu peti “novo pesem” - vsaj mrmrati in brundati - in mu skupno izraziti naše
veselje. Hočemo praznovati tudi naše čute, naša ušesa. Samo “s srcem peti”, to zmore
verjetno samo svetnik kakor Cecilija. Naše srce oživi, ko pojemo z usti in jezikom in
postanemo pojoče občestvo. Kot telesno-duhovna bitja potrebujemo slišno glasbo, da bi
neslišno Božjo melodijo življenja nenehno peli v srcu. Zato se zahvajujemo Vam, dragi
organisti, zborovodje, pevci in pevke, za služenje veri naše župnije v vsakem času.
Potrebujemo Vas, da se nas vera dotakne in premakne, da doživimo lepoto vere, da se
zgodi čudež, da se naša srca in naše duše odprejo Bogu. Potrebujemo Vaše pričevanje
vere, predzvok glasbe prihodnosti, kateri bo enkrat pritegnil ves svet.

 Zaradi strogih koronavirusnih ukrepov letos ne bomo mogli skupno
plesti adventnih venčkov. Na žalost tudi ne pričakati sv. Miklavža. Tem bolj
se tema dvema priljubljenima dogodkoma vere in dobrote posvetite v krogu
svoje družine, seveda v mejah dovoljenega. Tudi Adventni koledarji že čakajo
na otroke s pobudo za šparovčke, v katere bi skozi tako rekoč dobrodelno
adventno pripravo na Jezusovo rojstvo s svojimi denarnimi prispevki
poskušali nahraniti čim več lačnih otrok. Ja, tudi iz hvaležnosti, saj kljub
težavnemu korona letu mi še nismo lačni. Adventne koledarje boste lahko
dobili v tem tednu v cerkvi in pri glavnih vratih novega doma.

 Ker še ne sme biti maše z ljudstvom, ne more biti tudi običajne nabirke
Karitas. Tam predlagajo, da za ljudi v stiski lahko namenite tudi 0,5%
dohodnine. Davčna številka Slovenske karitas je 20210795. Obrazec in
informacije najdete na www.karitas.si.

“Vsi se moramo prikazati pred
Kristusovim sodnim stolom”

Dve obsodbi je evropsko sodišče za
človekove pravice s sedežem v Strasbourgu
izreklo prejšnji teden. Obsodilo je Turčijo,
ker je 2016 za več mesecev zaprla osem
sodelavcev do vlade kritičnega časopisa. Vsak novinar prejme 16.000 evrov
odškodnine. Istega dne je obsodilo Rusijo, ker je 2012 policist pri aretaciji
novinarja ravnal ponižujoče nasilno.

V obeh obsodbah gre manj za vladi, ampak prej za ukaz autoritarnih
vladarjev Erdogana in Putina. Ali bosta vladi sprejeli ti obsodbi, ni jasno.
Domnevno Erdogan in Putin mislita, da imata prav; ali pa se ne menita za
sodbo oddaljenega Zahoda. Toda ta sodba s tem še ni končana.

Obstaja namreč še en sodni stol. O njem piše Pavel skupnosti v Korintu
(2 Kor,5,10a): “Vsi se moramo prikazati pred Kristusovim sodnim stolom”.

Najprej je to verska resnica - tudi Jezus kot verujoči govori o sodbi. Če
zemlja in življenje nista slučaja, ampak Božja volja, potem k temu spada tudi
ovrednotenje življenja. Nekateri diktatorji to doživijo še za življenja, drugi
najkasneje pri poslednji sodbi: “Vsi se moramo prikazati pred Kristusovim
sodnim stolom”.

To je velika sreča in zapoznéla pravičnost za vse, ki na zemlji trpijo
krivico. Nekatere žrtve v življenju ne doživijo nobene poravnave škode.
Vendar jo bodo. V nebesih ni več žrtev. Najpozneje takrat bo Bog tudi
življenje vseh storilcev ovrednotil. Kaj bo storil in kako bo sodil, ne vemo.
Smemo pa verjeti, da bo na svoj Božji način pravičen in zadostil vsem
žrtvam. V nebesih ne bo več žrtev, ampak samo blaženi.


