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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.
Po: F. Cerar
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TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE
e 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 dolžnost 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«

Č

NED., 22.11. KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA ( sv. Cecilija)
7.00 † Stanko Premrl, duhovnik, Milana Bajca
8.30 Slap: † Aleš Malik, po namenu Šajn
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 23.11. Klemen I., papež, mučenec
18.00 † Slavko Prelc, Milana Bajca
g. Ivan doma: za zdravje in Božje varstvo, Cankarjeva
TOR., 24.11. Andrej in drugi vietnamski mučenci
18.00 ††† Ivana in Božidar Kalc, Na Produ
18.00 Slap: ††† Marušič, Slap
SRE., 25.11. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
18.00 † Branko Puc, Kosovelova
ČET., 26.11. Leonard Portomavriški, redovnik, misijonar
18.00 † Anka Pregelj, Pod gradom
PET., 27.11. Modest in Virgil, apostola Karantanije, obvezni god
18.00 † Marjan Nusdorfer, obletna, Bevkova
SOB., 28.11. Katarina Laboure, redovnica, mistkinja
18.00 † Franka Nabergoj, obletna, Vojkova
NED., 29.11. 1. ADVENTNA NEDELJA
7.00 ††† Lavrenčič in Vovk, Bevkova
Slap: v priprošnjo Antonu Strletu za varstvo pred
8.30
epidemijo, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes je v naši župniji dan celodnevnega češčenja. Tisti, ki ste se prijavili, boste

prišli v cerkev ob dogovorjeni uri. Vsi pa ste povabljeni, da se kadarkoli pridružite
molitvi, ki bo potekala preko spleta.












- Ob 10h je sveta maša, ki jo bo daroval škof Metod.
- Po maši je izpostavitev Najsvetejšega.
- Obhajila takoj po maši ne bo. Tisti, ki boste prišli molit v cerkev, prejmete
obhajilo med molitvijo.
- Ob 11h začne molitev rožnega venca. Molitev bo predvajana s posnetka.
- Ob 15h je vodena molitvena ura. Besedilo najdete objavljeno na spletni strani
župnije pod naslovom Molitvena ura za Kristusa Kralja 2020.
- Ob 16h je sklep češčenja. Najprej nas bo nagovoril škof Metod Pirih,
sledijo pete litanije Srca Jezusovega (posnetek), zahvalna pesem in
blagoslov z Najsvetejšim.
- Tudi pred računalnikom bodite ob spremljanju maše, molitev in češčenja
zbrani, urejeni kot bi šli v cerkev in po svojih močeh sodelujte s petjem
in molitvijo.
- Po sklepu bo še 15 minut čas, da pridete v cerkev in prejmete obhajilo.
Med tednom stvari potekajo kot smo že vajeni v spremenjenih razmerah. Verouk
poteka na daljavo, prav tako srečanje biblične skupine, maša se vsak dan prenaša
preko spleta ob 18h, v torek pa dežuram v pisarni, če kdo kaj potrebuje.
Spodbujam vas k molitvi in naročilu maš, da nas Bog rešil epidemije.
Prihodnjo nedeljo je prva adventna nedelja. Letos ne bo skupnega
izdelovanja adventnih venčkov. Zato vas še toliko bolj spodbujam, da si jih
izdelate doma. Pri vseh mašah prihodnjo nedeljo bom te adventne venčke
preko spleta tudi blagoslovil.
Venčke lahko prinesete k blagoslovu tudi v cerkev in sicer v soboto popoldne.
Postavite jih, kot običajno na stranske oltarje ali pred oltar. Vzeli jih boste
naslednji dan po maši, ko pridete k obhajilu, ali tudi kasneje.
Podobno velja za Slap. Venčke prinesete v cerkev v soboto od 17h do 18h,
prevzamete ji v nedeljo po maši do 10h. Potem pa spremljate mašo preko
spleta ali televizije.
Za molitev ob adventnem venčku lahko v cerkvi vzamete adventni koledar,
ki ste ga sicer prejšnja leta dobili pri verouku. Na spletni strani Družine
lahko naročite tudi adventni Magnificat in ga boste prejeli po pošti. Lahko
pa tudi sami oblikujete molitev. Naj vas adventni venček povezuje in
prinaša v hišo Božji blagoslov.
Čiščenje in krašenje cerkve: Vipava: Na Produ, Zemono, Log;
Slap: hiš.št. 54, 48, 2

N

astanek 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
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