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NEDELJA 33. MED LETOM                               

18.11.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Terezijo in  A lojza Ježovnik, obl. 

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca N ovak, obl.                       

Ponedeljek Matilda                                                                   

19.11.                 ob 18h    ob  18h     ob  18h     ob  18h     za dva rajna M artina Podpečan              

Torek Edmund                                                                                                     

20.11.            ob 7hob 7hob 7hob 7h       v  zahvalo za vse dobrote                    

ob  18h  ob  18h ob  18h ob  18h    za +Sonjo Jazbinšek, osm ina  

Sreda Darovanje Device Marije                                                              

21.11.       ob 18h ob  18h ob  18h ob  18h    za +Jakoba O grajšek, obl., in  Šteknečanove starše 

Četrtek Cecilija                                                                                                                                                              

22.11.                  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem   za +V iktorja L edinek                

Petek Klemen                                                                                                                                                                                                         

23.11. ob 18h ob  18h ob  18h ob  18h    za +M arijo in  A ntona R ozm an                      

Sobota Vietnamski mučenci                                        

24.11.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +M arijo in  R udolfa V eber ter M arto Parežnik  

NEDELJA KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA                    

25.11. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovemob 8 .30     na  P ernovemob 8 .30     na  P ernovemob 8 .30     na  P ernovem      za +D ušana Pečnik, obl.  

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jožefo in  A lojza Podlesnik, obl.         

 



 

 
*  V nedeljo, 25. novembra, bo ob 15. uri v celjski stolnici škofijsko slavje ob vstopu v leto vere. 
Na ta dan bo tudi sklep Slomškovega leta in obletnica posvetitve stolnice.  
 
*************************************************** ******************************* 
                              

          OB EVANGELIJU 33. NEDELJE MED LETOM  
 
 
                                                                         
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Mr 13,24–32 

BESEDA O DOVRŠITVI SVETA JE BESEDA UPANJA 
 

»Bog je ustvaril dober svet. Potem pa so ga ljudje toliko časa popravljali, da so ga povsem skazili.« Tako je 
zapisal Žarko Petan. Njegov je tudi aforiizem: »Ustavite zemljo! Rad bi izstopil.«  
Človeka res kdaj obidejo takšne misli, ko opazuje, kaj je človeštvo naredilo z naravo, in ko premišljuje, kako se 
od zgodovine skoraj ničesar ne naučimo. Po drugi strani pa spet strmimo pred dosežki znanosti in tehnike, ki so 
človeku olajšali, olepšali, obogatili in celo podaljšali življenje. 
Danes je ob vseh apokaliptičnih napovedih v zraku vendarle določen optimizem, ki ga zlasti širi duhovni tok 
»nove dobe« (new age). Njeni misijonarji govorijo o prihajajoči novi, zlati dobi, o vesoljnem bratstvu med 
ljudmi in narodi, o novem človeku, ki bo vsestransko – tudi ekološko – ozaveščen, poglobljen, strpen, 
uravnovešen in predvsem – srečen.  
Ko pa odpremo Sveto pismo, beremo med drugim napovedi o tem, kako se bodo majale nebesne sile, kako 
bosta luna in sonce otemnela in bodo zvezde padale z neba. Beremo o prihodnjih stiskah, o koncu sveta in 
sodbi.  
Ali ne doživljajo mnogi ljudje zaradi takšnih besedil krščansko oznanilo kot poceni strašenje ljudi s sodbo in 
koncem sveta?  
Zame je ravno Kristusova beseda o koncu – bolje: o dovršitvi in dozoretju – sveta beseda upanja. Bog ne bo 
uničil sveta, ki ga je ustvaril, ampak ga bo preoblikoval v novo nebo in novo zemljo.  
Kristjani upamo na to, kar bo naredil Bog, tudi ob našem sodelovanju. Upamo v Božjo prihodnost, v Boga, ki 
drži svet v rokah. Upati v to, kar zmore človek, namreč ni upanje, je prej razlog za obup. Naše upanje pa 
naslanjamo na vero, ki odpira resnično prihodnost onkraj smrti. Zato smo optimisti in polni upanja, ki ne 
ogoljufa. 

Po: TV Slovenija – 1997 

 

 
 

Nebo in zemlja  
bosta prešla,  
moje besede  

pa ne bodo prešle.  
Za tisti dan ali uro  

pa nihče ne ve,  
niti angeli v nebesih niti 

Sin,  
ampak le Oče. 

 
(Mr 13,31–32) 


