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KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA  22. november 2020  št.: 52/IV

Božja beseda: 1. berilo: Ezk 34,11-12.15-17; 2. berilo: 1 Kor 15,20-26.28; evangelij: Mt 25,31-46
TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE

Če hočemo biti pravični učenci Jezusa Kristusa, učlovečene Božje Besede, se mora naša vera »učlovečiti«: naučiti se moramo prepoznavati obličje Boga v obrazih
ljudi okoli sebe. To pa nam z živimi slikami, vrednimi znamenitih fresk v Sikstinski
kapeli, dopoveduje današnji evangeljski odlomek o poteku vesoljne sodbe. Bogu
pravilno služimo samo tedaj, če imamo odprto srce, oči in roke za ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi ali stiski. »Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)
»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni do bližnjega, po telesnih delih usmiljenja?« se sprašuje p. Albin Šrkinjar v premišljevanju o sodnem dnevu. »Kje je
ljubezen do Boga, kje naše dolžnosti do njega? Brez dvoma bo vse to tudi predmet
Božje sodbe, a Jezus se hoče v svojem opisu omejiti na poglavitno: na ljubezen.
Tudi hoče poudariti, da brez ljubezni do bližnjega ni ljubezni do Boga. Povedati
hoče, da je ljubezen prva … Kdor ne ljubi brata, ne ljubi Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi v najmanjšem bratu moramo gledati Jezusa. Jezus, od katerega smo
dobili neizmerne zaklade, je v osebi našega brata hvaležen za kos kruha, za čašo
vode, za kratek obisk. To je dejstvo, to je gola resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini »generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh kaj vemo o Jezusu, če se še nismo naučili bratske ljubezni,
kakšno od nas zahteva?«
Katekizem Katoliške cerkve pravi: »Ravnanje z
bližnjim bo razodelo sprejetje ali odklonitev milosti in Božje ljubezni … Z odklonitvijo milosti v
tem življenju se vsakdo že sam sodi, prejme po
svojih delih in se more celo za večno pogubiti,
če zavrača duha ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno rečemo, da je vsak človek, ki nam je
poslan na pot življenja, dejansko od Boga ponujena milost, da mu izkažemo dejavno ljubezen.
S. Čuk

MAŠNI NAMENI
22. november
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

sv. Cecilija, devica in mučenka
Ponedeljek, 23. 11.
sv. Klemen I., papež in mučenec
Torek, 24. 11.
sv. Andrej Dung-Lac, duhovnik in
drugi vietnamski mučenci
Sreda, 25. 11.
sv. Katarina Aleksandrijska, devica
in mučenka
Četrtek, 26. 11.
obletnica posvetitve celjske stolnice
Petek, 27. 11.
sv. Modest in Virgil, škofa, ap. Karantanije
Sobota, 28. 11.
sv. Katarina Labouré, redovnica
29. november
1. ADVENTNA NEDELJA NEDELJA KARITAS
sv. Filomen, mučenec

za žive in rajne župljane
za  Marijo (obl.) in Jerneja Kaša, Karla Malgaja,
starše in stare starše Kompan in Miklavžina
za  Marijo Kaš (obl.) in Marijo Razgoršek
za zdravje
po namenu

za zdravje v družini
za  Štefko Blazinšek (8. dan)
po namenu spominov
za  Franca Jevšnika in vse pok. sorodnike Jevšnik
in Slemenik
za  Martina Brložnika (obl.), starše in brata
za žive in rajne župljane
za  Andrejo Koren
za  Ivana Arzenška (obl.) in sorodnike
za  Faniko Golčman

Zaradi večjega števila mašnih namenov je lahko za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov.
Darovi za ostale namene so oddani duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po teh namenih.

Sv. maše bodo darovane izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov
po sprejetih mašnih namenih. Prosim, da pravočasno sporočite, če
želite, da se namen, darovan za dogovorjeni termin preloži.
BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in
vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi
narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od
kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici:
Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest
kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!«
(Mt 25,31–34)

OBVESTILA
Danes začenjamo teden Karitas, prihodnjo nedeljo pa obhajamo nedeljo Karitas.
Vsa gradiva o tednu Karitas najdete tudi na spletni povezavi: www.karitas.si/tedenkaritas.
V sredo (25. 11.) bo potekal že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Zaradi epidemije bo izvedba koncerta v studiu 1, RTV Slovenije.
Spremljamo ga lahko v neposrednem prenosu na 1. programu RTV Slovenije, Radia
Slovenije in Radia Ognjišče od 20.05 dalje. V času koncerta in tudi še ves december
se bodo zbirala sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vabljeni, da se
koncertu pridružite na enem izmed naštetih medijev.
Nabirka prihodnje nedelje je namenjena Škofijski Karitas v Celju in naši Župnijski
Karitas. Kdor želi, pa lahko tudi daruje za našo župnijsko Karitas tako, da nakaže
svoj dar na TRR Karitas.: SI56 0483 5000 3308 921. Bog povrni za vaše darove!
Slovenski škofje so izdali nova navodila za preprečevanje epidemije COVID-19, ki so
začela veljati v petek, 13. novembra. Sv. maše so še vedno darovane izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto
obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem
primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel obhajilo v cerkvi. Za dogovor pokličite na: 041/388-145. Tudi
za zakrament sv. spovedi velja ista praksa. Udeležba je dovoljena zgolj zdravim vernikom. Celotna nova navodila najdete na naši oglasni deski in na spletni strani:
https://katoliska-cerkev.si/
Verouk poteka na daljavo. Katehetje vas sproti obveščajo o gradivu in nalogah, ki jih
naj otroci naredijo. Starše naprošamo, da se vključite v katehezo in pomagate svojim
otrokom. Dodatne kateheze za osnovnošolske otroke, družinska molitvena bogoslužja in podobno najdete tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada:
http://sku.rkc.si/. Vabljeni k ogledu.
Župnijska pisarna ne deluje javno. Nujne stvari lahko uredite na telefonski številki:
041/388-145 (župnik) ali po elektronski pošti: matej.decman@gmail.com
Lepo vabljeni, da se ob petkih v novembru ob 17.30 na Facebook strani naše župnije pridružite molitvi rožnega venca, ki ga molimo po namenu spominov in k sv. maši
ob 18.00, ki se prav tako daruje po namenu spominov.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od pokojnega Boža
Lamešića in od pokojne Štefke Blazinšek. Molimo za pokoj njunih duš.

»Kajti lačen sem bil
in ste mi dali jesti …«

(Mt 25,35)

Če se moram peljati z vlakom v Benetke, mi nič ne
koristi vozovnica za Neapelj.
Če moram delati izpit iz matematike, mi nič ne koristi,
da zelo dobro znam geografijo.
Če ne morem hoditi bos, nič ne pomaga, da nataknem rokavice. Jezus je določil pravila, pogoje, da pridemo v kraljestvo njegovega Očeta: »Lačen sem bil, žejen sem bil,
tujec sem bil, nag sem bil, bolan sem bil, v ječi sem bil ... in ste mi pomagali.«
Vse drugo ne odpre vrat Božjega kraljestva.
»Kaj pa molitve? In maše? In zakramenti? In procesije? In romanja? In verouk? In
večerna srečanja bibličnih skupin? In poletni tabori? In duhovne vaje? In post? In življenje v samostanu? In odpoved poroki in lastni družini? In odkrivanje čudežev in svetniških ljudi?«
Ne pomagajo, da pridemo v Božje kraljestvo.
Molitve, maše, zakramenti torej ne pomagajo?
Pomagajo nam, da imamo moč in vidimo Jezusa v tistem, ki je lačen, tistem, ki je žejen, tistem, ki je nag, tistem, ki je bolan, tistem, ki je tujec, tistem, ki je v ječi, in mu pomagamo.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Nastanek praznika Kristusa Kralja bi mogli povezati s propadom kraljestev ob
koncu prve svetovne vojne: Nemčije in Avstro-Ogrske. Svet je bil v razvalinah
in tičal globoko v zlu tudi zaradi razpredajoče se boljševiške revolucije. Tudi
zato je sv. Pij XI. leta 1925 za vso latinsko Cerkev uvedel praznik Kristusa
Kralja, čigar kraljestvo naj bi spet jasneje zažarelo kot kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, ljubezni in miru.
Kasneje je bil praznik pomaknjen na konec cerkvenega leta (prej je bil na nedeljo
pred vsemi svetnimi) in s tem osvetlil Kristusa kot Kralja časov in vekov, Kralja
vesoljstva in večnosti. Ta praznik praznujemo v zavesti, da je Kristus naš kralj
in da ima njegovo kraljestvo prostor v naših srcih.
Molimo s Cerkvijo, leto A–4

Vsi bi usmiljenje hoteli za sebe, malo pa je takih, ki bi usmiljenje hoteli izkazovati.
O človek, kako si drzneš zahtevati, česar sam nisi pripravljen dati?
Na tem svetu mora biti usmiljen, kdor želi biti deležen usmiljenja v nebesih.
sv. Cezarij iz Arlesa

Za interno uporabo izdala Župnija Velenje - bl. Anton Martin Slomšek, Splitska ulica 13, 3320 Velenje.
Tel.: 03 / 897 44 82; splet: www.blams.si . Odgovarja Matej Dečman, župnik.

