ŽUPNIJE GALICIJA
18. november 2018

NEDELJA

33. MED LETOM

18.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.
ob 10h za +Martina Rotar
KONCERT ob 20-letnici Mešanega cerkv. pevskega zbora

16.00

Ponedeljek

Matilda

19.11.

ob 18h za +Faniko Verdel in Kovačkove

Torek

Edmund

20.11.

ob 18h za +Jakoba Ograjšek, obl., in Šteknečanove starše

Sreda

Darovanje Device Marije

21.11.

ob 7h

Četrtek

Cecilija

22.11.

ob 8h na Pernovem za +Frančiška in Jožeta Grobelnik, obl.

Petek

Klemen

23.11.

ob 18h za +Angelo in Franca Blazinšek ter r. Jelenove

Sobota

Vietnamski mučenci

24.11.

ob 7h

NEDELJA

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

25.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Viktorja in Viktorijo Ledinek
ob 10h za +Franca Novak, obl.

za +Jožico Nareks

za +Franca Krulec, obl.

33. NEDELJA MED LETOM

Tedaj bodo videli Sina
človekovega priti na oblakih
z veliko močjo in slavo.
In takrat bo poslal angele in zbral
svoje izvoljene od štirih vetrov,
od konca zemlje do konca neba.
Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel,
dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa
nikakor ne bodo prešle.«
Za tisti dan ali uro
pa ne ve nihče,
ne angeli v nebesih ne Sin,
ampak samo Oče.
(Mr 13,26–27.30–32)

Mr 13,24–32

MOJE BESEDE NE BODO PREŠLE
Vsa narava se počasi pripravlja na zimsko spanje. Pravzaprav je že nekoliko zadremala. Vsak človek, ki
razmišlja, pomisli na svoj konec in ob koncu liturgičnega leta ne moremo mimo te resnice.
Kdo ne želi doseči svojega končnega cilja? Toda najprej nam bo potrebno priti na jasno, kaj ta cilj sploh je oz.
kje se ta cilj nahaja.
Za vernike ni dvoma: zemljo in vse, kar je na njej, čaka konec. Vsakega človeka čaka smrt in takoj po smrti je
Božja sodba, ki bo končno potrjena po vstajenju ob koncu sveta. O tem govori prerok Danijel, prav tako
evangelist Marko in na svoj način tudi pismo Hebrejcem.
Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo strašiti, marveč je Jezus prišel, da bi nam pomagal in dal pogum.
Njegovo oznanilo se ne nanaša na kakšne svetovne katastrofe in nesreče, ampak na nas, na vsakega
posameznika izmed nas, na naše življenje. Ni nam potrebno dolgo premišljevati in v svojem življenju bomo
našli trenutke, krize, ki so bile za nas, kot bi bil »konec sveta«. Te nesreče so nam vedno pred očmi in nas bolj
težijo kot kašen potres, o katerem beremo v medijih.
Samo nekaj primerov: Mislili smo, da je v zakonu vse v redu. Mož in žena sta se dobro razumela, toda kar
naenkrat zapusti mož ženo ali žena moža. Za tistega, ki ni nič slutil, je to kot »konec sveta«. Ali pa otroci, o
katerih so starši mislili, da so dobro vzgojeni, zapustijo družino, pozabijo na starše in hodijo po slabih poteh.
Tako lahko vsak doživi, da se življenjska sreča razblini v nič. Vse življenje se lahko uniči, tako nam govori
evangelij. Se zlomi kot steklo, zgine kot jutranja megla, izgine kot sanje. Celo svet, vse, kar vidimo okrog sebe,
sonce, zvezde, vse bo izginilo, bo prešlo. Na to se ne smemo zanašati. Kaj bo potem ostalo, na kaj se lahko
opremo?
Jezus jasno poudari: »… Moje besede pa ne bodo prešle.« Njegova obljuba, da nas ljubi in je z nami, ostane
vekomaj! Na to se lahko zanesemo!
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

*
Na prvo adventno nedeljo, 2. decembra, bo tradicionalna
dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov. Revija bo letos
v Gotovljah ob 15. uri.
Nastopal bo seveda tudi naš Mešani cerkveni pevski zbor.

