NED ‐ 13.11.
33. ned. med letom
Stanislav Kostka,
Redovnik

7.00 Češčenje
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
10.00 Za +žpk. Jožeta Lončarja (50.) obl.
Zahvalna p. v imenu c. sv. Krištofa

PON – 14.11.
Lovrenc Irski, škof
TOR ‐ 15.11.
Albert Veliki, škof,
cerkveni učitelj

17.00 Za +Ivanko ‐ oblet. in vse Hacetove

SRE ‐ 16.11.
Marjeta Škot., kraljica

17,00 Za +Antona Jelena –oblet.

ČET ‐ 17.11.
Elizabeta
E Ogrska, re‐
dovnica

Št. R. 17.00 Za +Marijo Rakun in vse Trapove

PET ‐ 18.11.
Posve tev bazilik sv.
Petra in Pavla
SOB ‐ 19.11.
Neža Asiška, devica

17.00 Za +starše Natek in sorod.

NED ‐ 20.11.

7.00 Češčenje
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
10.00 Za +starše in stare starše Mahor
Zahvalna p. v imenu c. sv. Mateja

KR. KRALJ VESOLJSTVA

Gelazij I., papež
Začetek tedna Karitas

17.00 Za +Brankota Košenina –oblet.

17.00 Za +Karla in Marijo Tekavc

V tem tednu:
Mladinski—srečanje za dekleta in fante bo v petek ob 18.00 uri. Lepo
vabljeni. Povabite še svoje prijatelje in znance.
Dežurni ministran : Mitja Mak, Hana Rančigaj
Bralci v nedeljo: I. Nejc Lončar, Elza Vasle
II. Petra Basle, Neža Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž
Izdaja: Župnija Gomilsko
T: 03/572-61 98, M: 041 673 716,
Zupnijski.urad4@siol.net
http//zupnija-gomilsko.rkc.si

Odg: Martin Cirar, župnik

13.11.2022 33. ned. med letom št: 42. leto: XXIV

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel:
»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen
na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj
pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih
bo namreč prišlo in bodo govoriliv mojem imenu: ›Jaz sem,‹
ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi!« Vsi vas bodo sovražili zaradi
mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.«
(Lk 21,5–8.17–19)
B E S E D A
O
B E S E D I

BODITE STANOVITNI Lk 21,5–19

Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna stanovitnost, pri čem moramo vztrajati? O neki stanovitnosti je govoril tudi evangelij prejšnje
nedelje, če se še spomnimo. Saduceji so bili izredno vztrajni pri vprašanju, čigava bo
žena po smrti, če jo je imelo za ženo kar sedem bratov. Je to takšna stanovitnost, ki
nam zagotavlja življenje? - O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje
dogajanje ob našem koncu. Jezus pravi, da bodo nad nas dvigali roke, nas preganjali,
izročali v shodnice in ječe ... Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da ne boste
vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost.
Če skušamo sestaviti sliko iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi:
Prava vera se mora odražati v stanovitnosti in samo stanovitnost bo nagrajena z večnim
življenjem. - Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do
konca, v čem je bil kot vzor vernika do konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt,
takšno življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem vztraja, kaj je njegova
stanovitnost. - »Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali
česa podobnega. Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke izročam svojo dušo,« nato reče Jezus na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je edino, kar
ostane, le njegova duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče. In Očetu ga zopet vrača. V
celoti je bil Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je bila stanovitnost v ljubezni in
spoštovanju samega sebe kot Božjega sina. In nato čisto na koncu: »Dopolnjeno je!«
Jezus je vztrajal do konca. Stanoviten je bil do konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče.
Po njegovem zgledu bodimo stanovitni tudi mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam
obljublja današnji evangelij.
Po: E. Mozetič

33. nedelja med letom

Naslovljeno na vas

Kaj ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo: kdor noče dela , naj
tudi ne jé. (2 Tes 3,10)
V drugem berilu današnjega bogoslužja apostol Pavel poudarja pomen dela
za človekovo preživljanje. Sedanjo ekonomsko krizo moramo vze zelo re‐
sno. Zaradi številnih vzrokov za to krizo je potrebno temeljito preveri način
globalnega ekonomskega razvoja. Jasen znak, ki se je pridružil s m zelo
perečim in dobro znanim, kot so trajanje nesorazmerja med bogastvom in
revščino, pohujšanje lakote, ekološka kriza, je problem brezposelnos . S
tega vidika je strateško odločilno potrebno podpre razvoj kme jstva. Raz‐
voj industrializacije je namreč večkrat zasenčil kme jsko področje, ki je kljub
novim spoznanjem in moderni tehniki izgubilo na pomenu, z velikimi posle‐
dicami tudi na kulturnem področju. Potrebno se mi zdi, da ponovno ovre‐
dno mo kme jstvo, ne v nostalgičnem smislu, temveč kot nepogrešljiv vir
za prihodnost.
V sedanjem ekonomskem stanju je za najbolj dinamične ekonomije največja
skušnjava ta, da iščejo ugodna povezovanja, ki pa imajo za najbolj revne dr‐
žave lahko usodne posledice. Tako bi se nadaljevala skrajna revščina za
ogromno množico mož in žena in bi se hkra nepovratno izrabili viri zemlje,
ki jo je Stvarnik zaupal človeku, ali kot pravi prva Mojzesova knjiga, da bi jo
obdeloval in varoval. Poleg tega pa se opaža kljub krizi, da se v deželah z
zgodnjo industrializacijo še vedno spodbuja s l življenja z nenasitno porabo,
ki je škodljiv za okolje, kakor tudi za reveže. Prišel je čas, da se je potrebno
konkretno zavze za ravnovesje med kme jstvom, industrijo in javnimi slu‐
žbami, da bo za vse dovolj kruha ter dela in da bodo kot dobrine za vse
ohranjen zrak, voda in drugi osnovni viri. V ta namen je najbolj pomembno
goji in razširja jasno e čno zavest, ki bo zmožna sooči se z najbolj zaple‐
tenimi izzivi današnjega časa: vzgaja se za bolj razumno in odgovorno po‐
rabo, spodbuja osebno odgovornost skupaj s socialno razsežnostjo za
kme jske dejavnos , utemeljene na trajnih vrednotah, kot so gostoljub‐
nost, solidarnost in marljivo delo.
Povzeto po: Benedikt XVI.

Pogled malo naprej, da si lahko ka nač rtujete in si rezervirate č as:
Teden Karitas (od 21. do 27. novembra 2022)
V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas bo nagovarjalo
geslo: »SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO«, ki je še pose‐
bej primerno za današnji čas. Nadškof msgr. Alojzij
Cvikl je ob tem povedal: »Nihče ni tako reven, da ne
bi mogel tudi on sam prispeva svoj delež za skupno
dobro. Naj letošnji teden Karitas in Klic dobrote tako
odmeva v srcih nas vseh, da bomo na vsakem koraku sposobni stopi skupaj in da bo v nas delovala nova moč in volja dela
resnično dobro. Poklicani smo, da bi bolj in bolj postajali znamenje Božje
ljubezni v svetu.«
Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo
V sredo, 23. novembra 2022, ob 12:00 bo sveta maša na Ponikvi, ki jo
bo daroval predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Po sve maši
bosta za udeležence na voljo kava in čaj. Ob 14.00 bodo sodelavci Škoﬁj‐
ske karitas Celje v Celju ob dvorani Golovec pripravili kosilo. Nato ste po‐
vabljeni na javno generalko ob 16:00 v dvorani Golovec v Celju. Sveto
mašo bo neposredno prenašala TV Golica.
Klic dobrote 2022
V sredo, 23. novembra 2022, v dvorani Golovec v Celju, bo potekal
že 32. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v s ski. Pri‐
srčno vabljeni, da se nam pridružite v Celju. Vstopnice so voljo na tel.: 01
300 59 60 ali e‐poš : info@karitas.si. Neposredni prenos pa bo na TV SLO
– I. program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče.

Z veseljem bi se zahvaljevali Očetu, ki vas je usposobil za delež svetih v luči.
On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo
svojega ljubljenega Sina, (Kol 1,12–13)

Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil
in nam dal neminljivo tolažbo in blago upanje, naj opogumi vaša srca
ter jih utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi.
(2 Tes 2,16–17)

