18. 11. 2018
I. berilo: Dan 12,1-3; Psalm: 16; II. berilo: Heb 10,11-14; Evangelij: Mr 13,24-32

33. NEDELJA MED LETOM
Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste
Bliţa se konec cerkvenega leta. Bogosluţje nam postreţe z Boţjo
besedo o eshatologiji, tj. o poslednjih časih, o sodbi in o koncu
sveta. Ţivljenje se konča in čas tudi. Toda vprašanje je, ali obstaja
samo ta konec in ne tudi nek smisel in cilj. Za vse ljudi je to temeljno in neizbeţno
vprašanje, odgovor pa nujen in odločujoč. Samo če obstaja nek cilj, ima ţivljenje
smisel. Filozof Camus je dejal: “Presoditi, če je ţivljenje vredno, da ga ţivimo,
pomeni odgovoriti na temeljno vprašanje filozofije. Vse drugo je manj pomembno.
To je pravilo igre: najprej moramo odgovoriti.”
Evangelij govori o vojnah, potresih, preganjanju Jezusovih učencev, razdejanju
templja in Jeruzalema. Prva krščanska skupnost je v uničenju templja videla
znamenje konca sveta. Zbeţala je v gore in ţivo pričakovala Jezusov prihod. Ni
manjkalo laţnih kristusov in laţnih prerokov, ki so oznanjali skorajšnji prihod. Toda
varovati se je bilo treba prevare. Sin človekov bo prišel po vseh teh stiskah in po vsej
zgodovini stisk. Takole pravi današnji evangelij: “V tistih dneh, po tisti stiski, bo
sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in
nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z
veliko močjo in slavo.” Njegov prihod bo prinesel nekaj čisto novega, nek preobrat,
v katerem se bo ustavil čas in razgubil prostor. Dogodek bo očiten: vsi ga bodo
videli. Zato je nekoristno špekulirati in ugibati, kdaj bo to, ter iskati posebna
znamenja.
“Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih.” To je Jezusova velika obljuba.
Boţja modra in potrpeţljiva roka vodi vso zgodovino k temu srečanju. Stvarstvo je
na poti k razodetju Sina človekovega, v katerem je vsak človek sin ali hči v občestvu
z Očetom. Konec sveta ne pomeni, da vse pade v nič, ampak je izpolnitev upanja,
večja od vsakršnega pričakovanja, v polnosti, ki se je nihče ne more predstavljati.
Konec sveta ni nekaj strašnega. Nasprotno, je cilj, ki si ga najbolj ţelimo. Sv. Pavel
bi ga rad dočakal ţe za časa svojega ţivljenja (2 Kor 5,1-5). Konec sveta pomeni
namreč srečanje neveste, ki v Duhu kliče: “Pridi,” in ţenina, ki zagotavlja: “Da,
pridem kmalu” (Raz 22,17sl.). “Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih.” Te
Jezusove besede, vzrok za njegovo obsodbo na smrt, so se izpolnile prav takrat, ko
so ga usmrtili. Ob koncu sveta se bo zgodilo to, kar se je zgodilo pod kriţem. Sin
človekov se bo pojavil v svoji slavi in ga bodo prepoznali kot Gospoda, ki prihaja

sodit. Kakšna bo ta sodba? V Markovem evangeliju je Sin človekov tisti, ki odpušča
grehe (2,10), ki je prišel sluţit in dati ţivljenje za mnoge (10,45) in ki se izroča v
roke grešnikom (14,21.41). To je tisti, ki sodi (8,28; 14,61sl.). Toda kakšna bo
njegova sodba, če je on, sodnik, tisti, ki umre na kriţu za nas grešnike? Kakršen
sodnik, takšna sodba, bi lahko rekli. To je njegova sodba: on, ki je pravičen, si po
krivici naloţi naše grehe in opraviči vse nepravične, ki priznajo svoj greh in
sprejmejo njegovo milost. V tej sodbi končno razumem, kdo je Bog zame in kdo sem
jaz zanj. Končno izgine prevara, ki me je oddaljevala od njega in začela mojo
zgodovino smrti.
Ti, dobri Gospod, dobri Pastir, mi praviš, da Božja beseda ostane za vedno.
Vedno me vabiš v zaupanje in prihajaš k meni še posebej takrat, ko se mi zdi,
da se svet maje, da zvezde padajo z neba. Hvala ti.

OBVESTILA
V novembru vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo molimo
Kriţev pot za naše rajne po »spominih«. Vabljeni k molitvi.
Obisk pri sveti maši na 32. nedeljo med letom, 11. novembra 2018. Topla sončna
Martinova nedelja, zjutraj 12, popoldne 19 stopinj.
Moški Ţenske Otroci Skupaj
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V tednu od 18. do 24. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako
leto ga obhajamo v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva ter
skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb vseh, ki jih
dotika beseda zapor: zaprte osebe in njihove druţine, ţrtve kaznivih dejanj,
zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
Naslov letošnjega tedna zaporov je Bližajmo se z zaupnostjo. Poziv k zaupnosti
odkriva še bolj izzivalno potovanje, na katero se lahko odpravi vsak, posebej še v
času preizkušnje. Vsi lahko prepoznajo v sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti in
usmiljenju, ki bi jim bilo v pravem trenutku v pomoč. V tednu zaporov, ko se z
zaupnostjo bliţamo Njegovemu prestolu, stopimo skupaj v molitvi, da bi vsi
prizadeti spoznali, kaj pomeni odkriti sočutje Boţjega usmiljenja in milosti Jezusa
Kristusa, ki nas nosi skozi izčrpavajoča in teţavna obdobja preizkušenj. »'Bliţajmo
se z zaupnostjo ...' kamor so se odpravili mnogi pred nami in kamor se odpravljamo
v molitvi skupaj.«
Ţupnijska občestva, skupnosti in različne ustanove k molitvi in
medsebojni povezanosti vabi temu namenjen plakat. Naj nas letošnji teden zaporov

med seboj poveţe v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doţivljajo zapor
in teţo ţivljenja v različnih dimenzijah.
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 19. novembra 2018, po večerni sveti
maši (18.30) v Slomškovi sobi v ţupnišču.
Ob prazniku in godu Sv. Cecilije (22. november), ki je zavetnica cerkvenega petja
in glasbe, čestitamo vsem cerkvenim pevkam in pevcem, organistom, organistkam in
pevovodjem in vam ţelimo, da bi še naprej z ljubeznijo in lepim petjem ter glasbo
bogatili naše bogosluţje.
Reţiser filmov Marijina zemlja in Poslednji vrh se vrača v Slovenijo z novim filmom
na povabilo zavoda Pridi.com! Juan Manuel Cotelo s svojim filmom Največji dar
prinaša izjemno močno sporočilo za vsakega posameznika, za vse narode in za ves
svet. Sporoča nam veselo novico: Odpuščanje je mogoče! Morilci, ki prosijo
odpuščanja … ţrtve, ki odpustijo in objamejo svoje sovraţnike … To so prizori, ki
jih nismo vajeni. Teţko je verjeti, da se to lahko zgodi v resničnem ţivljenju. Pa
vendar se je zgodilo v Španiji, na Irskem, v Franciji, Mehiki, Kolumbiji, Ruandi, v
Sloveniji … Konstruktivna moč odpuščanja ne pozna meja! Film si lahko v Domu
kulture Breţice ogledate v petek, 23. 11. 2018, ob 19.00.
V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,00€.
Vabilo na Miklavţevanje! Starši, stari starši, tete in strici, botre in botri, vabimo
vas, da tudi letos pripravimo prijeten Miklavţev večer v naši ţupnijski cerkvi, ki bo
v sredo, 5. decembra 2018, ob 17. uri. Naj se v neţne otroške duše vtisne prijeten
spomin na ta večer in ne le glasna zabava komercialnih, nakupovalnih centrov.
Prijavite otroke v ţupnijski pisarni in prispevajte 7 € za Miklavţevo vrečo
presenečenj. Prosimo vas, da zaradi laţje organizacije otroke prijavite čim prej,
najkasneje pa do nedelje, 2. decembra 2018. Ob plačilu omenjenega zneska prejmete
kontrolni listek.
Razstavo fotografij »Stara šola« iz arhiva Davorja Lipeja si lahko v Slomškovem
domu, Krţičnikova 2, Breţice ogledate vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od
15. do 16. ure.
Kateheze za mlade in odrasle so vsak ponedeljek in petek ob 19.00 v Slomškovem
domu, Krţičnikova 2, Breţice.
Rešujemo knjige, ki niso za reciklaţo in odpad. Zbiramo vse stare knjige v katerem
koli jeziku in pisavi. Lahko prinesete tudi stare dokumente, ki ste jih morda zavrgli.
Vse, kar boste dali in ne boste potrebovali, prinesite na Karitas v času uradnih ur ali
v ţupnišče.
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Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu,
Krţičnikova 2, Breţice.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v
breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih
ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
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