13. november 2011

NEDELJA

33. MED LETOM

Ponedeljek

Nikolaj Tavelić

13.11.

14.11.

Torek
15.11.

Sreda
16.11.

Četrtek
17.11.

Petek
18.11.

Sobota
19.11.

NEDELJA
20.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak in Milana Kragolnik
ob 10h za +Martina Tržan
ob 18h za +Avgusta in Frančiško Čretnik
ter Štefana Trupkovič. obl.
Albert Veliki

ob 7h za rajne Jovanove iz Železnega
ob 15.30 pogrebna maša in pogreb +Terezije Ježovnik
Marjeta Škotska

ob 7h

za rajne Florjančeve

ob 8h

na Pernovem za rajne Žibretove, obl.

Elizabeta Ogrska
Roman

ob 18h za dva rajna Martina Podpečan
Matilda

ob 7h

za +Ivano Volf

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Milana Kodrič, obl.
ob 10h za +Ivana in Geliko Videnšek

*
Na nedeljo Kristusa Kralja (20.11.) bo tradicionalna dekanijska revija cerkvenih
pevskih zborov letos v petrovški baziliki ob 15. uri. Sodeloval bo seveda tudi naš
cerkveni mešani pevski zbor. – Lepo vabljeni!
*
Teden med nedeljo Kristusa Kralja in 1. adventno nedeljo je teden Karitas, 1.
adventna nedelja (27.11.) pa nedelja Karitas.
Dobrodelni koncert Klic dobrote bo v soboto, 26.11., ob 20. uri v dvorani Golovec v
Celju.

*************************************************************
MISLI OB 33. NEDELJI MED LETOM
Tudi vsakomur izmed nas
so podarjeni talenti
Prilika o talentih, ki jo pred nas prinaša današnji evangelij, nam govori o
pričakovanju Kristusovega drugega prihoda.
Talenti so darovi, ki so nam dani, da z njimi gradimo zgradbo našega življenja
in tako služimo Gospodu. Bog nam je dal te talente za rast in zorenje: za vero, ki
navdušuje; za upanje, ki poživlja; za ljubezen, ki razsvetljuje. Poklicani smo, da
ustvarjalno in v vsej enkratnosti zaživimo polno življenje pred Bogom.
Prosímo Gospoda, naj nam pomaga, da bomo spoznali, kako je z našimi talenti.
Jih znamo odgovorno uporabljati?

Naša skrb za talente
Kako gigantsko delo nas čaka in nenehno obvezuje: graditev
notranje popolnega človeka. Naša zunanja podoba nam je v
glavnem dana in ni, razen neke potrebne oskrbe, naša zasluga, če je
takšna ali drugačna. Toda notranji človek: to pa je predvsem naše
delo. Pri rojstvu smo prejeli nastavke, tudi okolje je vplivalo na nas.
Vendar so talenti, ki nam jih je Bog izročil, v naših rokah. Od nas je
odvisno, ali jih bomo vsestransko razvijali ali pa kot nespametni in
leni oskrbnik zakopali in jih s tem omrtvili ter razvrednotili.
Najprej moramo samega sebe poznati. Vsak dan moramo ocenjevati svojo notranjo rast ali
padanje. Še več: uvideti moramo vzroke svoje rasti in svojega padanja. In najti moramo
pogum, da pri koreninah odsekamo vse, kar nas slabi, ljubeče pa sprejmemo in podpremo,
kar krepi našo zdravo rast, rast v naravno in nadnaravno popolnega človeka.

Po: S. Janežiču

