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MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV

22.NED =KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 7.- za
farane,  za  umrle  pred rojstvom,10.-Alojzija

Špur,.Stanko Zorec, Slavko Rak. Marija Rak, PO
NAMENU DOBROTNIKOV DUH.,CERKVE,

POPOLNI ODPUSTEK  namenenjen za DUŠE V VICAH  
23..PON= KLEMEN 8- po namenu Matere milosti božje  

24 TOR=ANDREJ VIJETNAMSKI MUČ.     CELODNEVNO

ČEŠČENJE SV.REŠNJEGA TELESA   8.-za imeno.
v spominih    10 Za zdravje in zdravo pamet,

16.-Marjan  Štimec 8.dan, Angela, Jurij,Mirko Tomec
 25.SRE=KATARINA ALEKSANDRIJSKA  8..Donat Dreo
26.ČET= LEONARD             8. za imenovane v SPOMinih

27.-PET=   VIRGIL.MODEST   17-.za duhovniške  poklice
Anton Javernik,                                                   

    28.SOB=KATARINA LABOURE            8.- po namen
29. NED=SATURNIN        7.-za žive in pok.farane,

10.- Anton Marguč, Stanko Smole,     Franc  Mlakar,
Andrej Kurnik,          Pavel, Kristina  Sagadin  

       

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,
bom molil v župnišču  ti pa Vse molitve,ki jih
moliš čez dan pridruži v duhu skupni  molitvi 

Ob 20.45!   KO DARUJEMO MOLITVE IN
DELO DNEVA  skupaj OČETU NA NEBU!

Ob 21.blagoslov

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)

1 BERILO    EZEKIEL1 Da, tako govori
Gospod BOG: Glejte, jaz sam

bom poskrbel za svoje ovce in jih
poiskal.  
2BERILO

1.KOR.150 Toda Kristus je vstal od mrtvih,
prvenec tistih, ki so zaspali.  

prvenec (ali prvina): Kristusovo vstajenje je naznanilo in
vzrok našega vstajenja; prim. Rim 8,23; 11,16

21 Ker je namreč po človeku smrt, je po
človeku tudi vstajenje mrtvih.  

22 Kakor namreč v Adamu vsi umirajo,
tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni,  

oživljeni: ta nauk (v. 20-22) Pavel poglablja v Rim
5,12-21, kjer govori o nasprotju med Adamom in

Kristusom.

23 vendar vsak po vrsti: najprej
kot prvina Kristus, potem pa

tisti, ki so Kristusovi, ob
njegovem prihodu. 

 Nato bo dovršitev, ko bo
kraljevanje izročil Bogu Očetu in
uničil vsakršno poglavarstvo ter

sleherno oblast in moč.  
poglavarstvo ... oblast ... moč: mišljene so vse

angelske in človeške sile, ki so Bogu sovražne; prim.
2,6; Kol 2,15.

25 Kajti on mora kraljevati,
dokler ne položi vseh

sovražnikov pod njegove noge. 
 pod njegove noge: Bog bo položil vse svoje

sovražnike pod Kristusove noge.

26 Kot zadnji sovražnik bo
uničena smrt, 
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27 kajti vse je položil pod
njegove noge. Ko pa pravi:

»Vse je podvrženo,« je jasno,
da razen tistega, ki mu je vse

podvrgeL
28 Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi

Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse
podvrgel, da bo Bog vse v vsem.  

29 Sicer pa, kaj bodo dosegli tisti, ki se
dajejo krstiti za mrtve? Če mrtvi sploh ne

morejo biti obujeni, čemu se še dajejo
krstiti zanje?  

dajejo krstiti za mrtve: ta navada nam ni
znana. Pavel se do nje ne opredeli, pove pa,

da je brez vere v vstajenje nesmiselna.
30 Čemu se tudi mi vsak trenutek

izpostavljamo nevarnosti?

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. Po: Molimo s

Cerkvijo, leto A–4

»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

UMRL BOŠ 
ZA NOVO ŽIVLJENJE

V svojem najglobljem bistvu se težko
sprijaznimo z grozljivim nesmislom dokončne

smrti.
Biološko gledano je umiranje naravni konec

naravnega življenjskega procesa.
Toda gotovo slutiš, da je v tebi navzoče nekaj,

kar je drugačno in globlje kot tvoje telo.
Umrl boš, toda živel boš dalje.

Drugače.
Če lahko to veruješ, te bo vsega prevzelo.

Našel si košček izgubljenega raja.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Življenje je potovanje, ki zmeraj, kamor koli vodi, pripelje
domov.  

Herman Melville
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