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33. NEDELJA MED LETOM
Danes nam evangelij navaja odlomek iz Jezusovega govora o 

poslednjih rečeh. Tu se napoved dogodkov, ki bodo nastopili ob 
koncu sveta, prepleta z napovedjo, ki zadeva padec Jeruzalema 
in razrušenje veličastnega jeruzalemskega templja. Gospod go-
vori predvsem, da bodo tedaj mnogi nastopili v njegovem ime-
nu ter trosil krive nauke in lažne napovedi. Glejte, da se ne daste 
premotiti… Ne hodite za njimi! Pačenje resnice je najbolj zahrb-
tna nevarnost. Biti moramo previdni, treba je razločevati. 

Kdor nasprotuje Sve-
temu pismu, kdor ne drži 
s Cerkvijo, s papežem, ga 
ne smemo poslušati. Je-
zus nato naznanja vojske 
in upore, velike potrese, 
kužne bolezni in lakoto. 
Zgodovina vseh časov po-
roča o takih stiskah. Bilo 
bi torej prenagljeno, če bi 
videli v njih – kakor tudi v 
velikem številu krivih pre-
rokov – znamenje bližnje-

Bogoslužje



ga konca. Ko je naznanjal te dogodke, je Kristus sam rekel: »Ne 
ustrašite se, ne bo še takoj konec.« Vendar pa se to mora zgoditi. 
V Božjem načrtu imajo ti dogodki nalogo opominjati ljudi, da 
je tu doli vse od danes do jutri. Vsi smo popotniki in čakamo 
novih nebes in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. In pravični 
bodo na veke deležni slave svojega Gospoda. Podobno je treba 
misliti o preganjanjih, ki v vsakem času stiskajo Cerkev. Prega-
njanja niso v pogubo, temveč v korist vernikom, da jih očistijo 
in utrdijo v veri. Sklep tega odlomka nas navaja k velikemu za-
upanju. Jezus spodbuja učence, naj ne bodo v skrbeh niti tedaj, 
ko jih bodo metali v ječe in jih vlačili pred sodnike; ko jih bodo 
preganjali celo njihovi prijatelji ali njihovi domači in jih bodo 
vsi sovražili. Če bodo zaradi njega izgubili življenje si ga bodo 
pridobili za vso večnost.

ČEZ STO LET
Čez sto let bomo v večnosti. V večnosti? Kaj je to? Večnosti 

nihče od nas ne pozna in si je ne more predstavljati. Čutimo 
pa, da mora biti. Naše srce teži za srečo, ki ni minila, za življe-
njem, ki bi mu ne bilo konca. Razum in čustva nam govorijo, 
da nekje mora vladati popolna pravica. Na svetu je ni. Kje je 
torej? V večnosti! Odločitev za to, ali bomo dosegli večno srečo 
je v naših rokah. Kdo bi si torej pomišljal, saj gre za našo večno 
usodo. Kako lahko je to razumeti, kako logično je in vendar vsi 
razumemo. Vsakdo bi rekel, da je nespameten tisti človek, ki se 
je z gorečo vžigalico v roki hotel prepričati, če je rezervoar poln 
bencina. Da, bil bi poln, a nesrečneža bi objel plamen, v kate-
rem bi umrl. Vsakdo bi rekel, da je bil nespameten tisti človek, 
ki se je z dotikom prsta hotel prepričati, če je električni tok v 
daljnovodu. Seveda je bil, a nesrečnež je obležal mrtev. Kaj pa 
bomo rekli o človeku, ki se bo obtežen z grehi, prepričal, da je 
pekel?

GOSPOD, DAJ DA TI NEHAJO!
Pobožen star mož je vedno, kadar se je pogovarjal z Bogom, 

imel pred očmi Jezusove besede iz evangelija, da molitev ne sme 
biti neko blebetanje številnih besed, niti sebično »izsiljevanje« 
za izpolnitev lastnih želja. Ko se je nekoč pridružil skupini mo-
livcev, ga je zabolelo, ko je spoznal, da ti ljudje pri molitvi ne 
mislijo na Boga in ne na bližnjega, ampak samo na sami sebe. 
»Gospod, daj da v moji družini…«, je slišal drugega. »Gospod, 
daj da jaz…«, je govoril tretji. »Gospod, daj, da bo naša soseda…
naš sosed…« Stari mož je razmišljal. Molitev je res tudi prosilna, 
ampak tukaj »prosjačijo« samo za svoje koristi in sicer na način, 
ki je žalil, ne samo »dober okus«, ampak tudi pobožno srce sta-
rega moža in njegova naglušna ušesa. Ko je pol ure mirno klečal 
tam in poslušal molitve v katerih je vsak krožil samo okoli sebe 
in svojih potreb, je stari mož nazadnje tudi sam izrekel svojo 
molitev: »Gospod, daj, da ti končno prenehajo!« In glej, njegova 
molitev je bila takoj uslišana.

GODOVI IN SVETE MAŠE
NOVEMBER

18
PONEDELJEK

Odo 8.00 † st. Belehar, Hočevar

19
TOREK 

Matilda, redovnica 18.00 † Ana in Jože Arhar

20
SREDA

Edmund, kralj 18.00 V zahvalo Brezjanski Mariji

21
ČETRTEK

Darovanje Device 
Marije

18.00 † Marinka Perčič, 30. dan

22
PETEK

Cecilija, mučenka 18.00 † Janez in Franc Pilar

23
SOBOTA

Klemen 8.00 † Milan Zmrzlikar, obl.



24
NEDELJA

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA

8.00
10.00 

† starši in sestra Knific Prebačevo
† Franc Šter Hrastje

25
PONEDELJEK

Katarina 18.00 † Tilka in Anton Kuralt

26
TOREK 

Leonard 18.00 V zahvalo za otroke

27
SREDA

Modest 18.00 † st. Perčič in Kos, brat Tone

28
ČETRTEK

Katarina Labourne 18.00 † Marija Golob

29
PETEK

Filemon 18.00 † Rozman in Maček

30
SOBOTA

Andrej, apostol 18.00 † Slavko Perdan

DECEMBER
1

NEDELJA
PRVA ADVENTNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Anton, Marija in Toni Mrak
† starši, bratje in sestre Gašperlin

TEDEN KARITAS (24. DO 30. NOVEMbER)
Župnijska Karitas bo v župnišču Hrastje zbirala hrano in 

druge darove za vse, ki potrebujejo našo pomoč. Odprimo svo-
ja srca in podarimo pomoči potrebnim hrano, ki bo številnim 
olajšala preživeti čas pomanjkanja. Moka, olje, sladkor, pral-
ni prašek in druge dobrine lahko prinesete v župnišče v soboto, 
30.11.2013, med 9.00 in 13.00.

Hvala za vsak vaš dar, ki bo mnogim pomenil veliko.

Gospod, ne prosim te za čudeže in videnja, prosim te le 
moči, za vsakdanje življenje. Nauči me umetnosti majhnih 
korakov. Naredi me bistrega in iznajdljivega. Pomagaj mi,  
da bom znal ujeti pravi trenutek. Podari mi izostren občutek 
za to, kaj je v življenju res pomembno.


