Št. 47

KRISTUS KRALJ

20. november, 2016

1. berilo: David maziljen za kralja Izraelcev.
Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI.
2. berilo: Kristjani živimo v Kristusovem kraljestvu.
ALELUJA. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljeno
kraljestvo načega očeta Davida, ki prihaja! ALELUJA.
Evangelij: Desni razbojnik prosi za sprejem v Kristusovo kraljestvo.
----------------------------------------------------------

David is chosen as the undisputed king of Israel by all the tribes at Hebron.
David was God’s choice; people agree that he alone is fit to lead God’s
people.
The Son of God is the image of the unseen God, the firstborn of all creation,
the one who existed before anything was created.
Yhe kingship of Jesus is recognised by the unlikeliest of people: a selfconfessed criminal who admits he deserves to die for what he has done.

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm: + Ignac Hozjan; n. druž. V. Kranjec
Nedelja, 8:30: v zahvalo; n. druž. Z. Hozjan
20, 11. 10:00: ++ iz druž. Frank; n. V. Frank
Poned., 8am: ++ Jožef; Joseph; n. M. Zver
Torek,
+ Štefan Zadravec; n. M. Zadravec
Sreda, 6:30pm: + Vinko Zevnik; n. druž. M. Zevnik
Četrtek
+ Helena Kramar; n. E. Horvat
Petek, 6pm: + Katarina Kolarič; n. druž, T. Štibernik
Sobota, 8:30: + Ernest Ori; n. druž. I. Glavač
6pm: + Marija Žakoc; n. druž. S. Žakoc
Nedelja, 8:30: + Štefan Smodiš; n. M. Smodiš
27, 11. 10:00: + Mira Škrlj; n. druž. Škrlj


LETO USMILJENJA - ZAKLJUČEK: – Danes je zaključek izrednega
svetega leta, leta usmiljenja. To pa ne pomeni, da je opravljeno z usmiljenjem.
Cerkev nas uči, da je Bog brez začetka in konca, je večen in tako je večno tudi
Božje usmiljenje. Namen in cilj našega življenja je, doseči večno življenje,
zaživeti Božje usmiljenje v vsej polnosti in veličini. V letu usmiljenja, ki se
končuje, smo bili neštetokrat povabljeni, naj tako živimo po veri, da bomo
»usmiljeni kakor Oče«. Usmiljenje mora biti del našega vsakdanjega življenja,
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da nas bo Bog, usmiljeni Oče, objemal in sprejemal s svojo usmiljeno
ljubeznijo.
“Vrata usmiljenja so bila vidno znamenje leta usmiljenja. Ta vrata bodo sedaj zaprta. Ob
zaključku leta usmiljenja se želimo Bogu zahvaliti za vsa svetoletna romanja in odpustke, za
vse trenutke, ko smo doživeli odpuščanje in spravo, ko smo se osvobodili notranje
zagrenjenosti, ko se je okrepila in utrjevala naša vera. Zaključek svetega leta ne pomeni, da se
bogat čas jubilejnega svetega leta usmiljenja zaključuje. Sedaj se začenja življenje iz tega, kar
nam je ta milostni čas podaril.” - “Sveta vrata se zaprejo. Gospodovo srce se nikoli ne zapre…
Z Jezusom hodimo!” ‘ škof A.C.
“It is not enough to experience God’s mercy in one’s life; whoever
receives it must also become a sign and instrument for others… If you
want a heart full of love, be merciful!... Forgiveness is the essence of the
love which can understand mistakes and mend them.” – Pope Francis
Nedelja, 20. november: – “Kristus, kralj vseh večnih časov, kralj sveta
in kralj neba,” nam govori pesem v čast Kristusu kralju. Jezus je priznal, da je
KRALJ, pred smrtno obsodbo. Tako je križ, na katerem je trpel in umrl, njegov
kraljevski presto. Na križu je bil Jezus oropan človeškega dostojanstva.
Norčevali so se iz njega in ga zaničevali.
“Človekovo dostojanstvo je tista najgloblja svetinja v vsakem človeku, ki
odseva Jezusovo obličje. Ustvarjeni smo po Božji podobi in Jezus pove o nas,
da smo Božji otroci. Uči nas moliti, prositi in se zahvaljevati Bogu Očetu. V
Bogu smo vsi povezani, tako kot otoki v oceanu, ki jim je skupno morsko
dno, in tako kot sadeži na drevesu, ki so jim skupne veje. Vsi črpamo iz Božje
življenjske sile in smo udje Kristusovega telesa, nekateri majhni, drugi veliki,
nekateri bolni in drugi zdravi...” – P. Tomažič
ADVENT: – Prohodnja nedelja bo prva adventna, zašetek novega obdobja
ali novega cerkvenega leta. Advent je čas priprave na obhajanje božičnih
praznikov, čas priprave na praznike Jezusovega rojstva. Ta čas priprave mora
biti poživitev in utrditev vere ter zavzete pripadnosti Kristusu in njegovi
Cerkvi.
ZAHVALA: – Iskrena zahvala in priznanje članom cerkvenega odbora in
vsem, ki ste pomagali pri pripravi martinovanja-kolin. Naj vas dobri Bog
nagradi s svojim blagolsovom in osrečuje vaše življenje ter vas utrjuje v veri,
da si boste vsi vedno prizadevali za dobro naše župnijske skupnosti
REZANCI: – Prihodnjo soboto ste lepo povabljeni, da pridete po jutranji
maši pomagat delat rezance. Priporočamo se, da prinesete moko in jajca.
Pridite! Več nas bo, prijetneje bo in delo bo hitreje potekalo in seveda bo
uspeh boljši.
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