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PREBAČEVO – HRASTJEŠt. 30 16.11.2014

33. NEDELJA MED LETOM

Bog zasluži, da mu damo največ, 
kar imamo, najboljše, kar 
premoremo, in da mu dajemo 
z veseljem, kot je sam nam z 
veseljem zaupal svoje talente. 
Če bomo takšni, bomo vredni 
vstopiti  v njegovo veselje. 

Franc Cerar

NAJLEPŠI DAR, JE DAR ZA DRUGE
Vsak človek ima sposobnosti, saj zna vsakdo od nas nekaj na-

rediti bolje kot drugi. Kaj bi bilo, če bi danes prišel Bog in nas 
vprašal, naj povemo, kako smo izkoristili talente. Gotovo bi znali 
povedati, da smo izkoristili talent tako, da smo se šolali, da smo 
dosegli določen naslov, da smo si pridobili premoženje, celo bo-
gastvo, ali da smo si z njim pridobili slavo. Vendar dar, ki smo ga 
prejeli je dar za druge, ne zato, da ga vržemo skozi okno, niti ne 
zato, da ga bahavo položimo v zlato skrinjico in postavimo v ob-
čudovanje ljudem. Današnjemu človeku najbrž ne bi zlahka oči-
tali, da darov, ki jih ima, ne uporablja. Saj jih, a za svojo kariero, 
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za svojo slavo, za svoje bogastvo. Za to zna pohoditi ljudi ob sebi, 
zanemariti družino, izdati prijatelja... Pot za uresničevanje daru 
vodi prek trupel. Tako komolčarji postanejo groza za ljudi okoli 
sebe. Dar, ki so ga prejeli, je dar za druge nesreča, njih samih pa 
v globini ne osreči. Podobno žalostno in naravnost tragično je, 
če v življenju ne vemo, kaj z darom - kot bi ga zakopali; v svoji 
neodločnosti z njim ne naredimo nič koristnega. Verodostojna 
podoba številnih naših sorodnikov, ki ne vedo, kaj bi počeli z da-
rom življenja. Svoje bivanje čutijo kot nekoristno in nesmiselno. 
Vemo kam vodi tako življenje. Žal, smo Slovenci v takih statisti-
kah na prvih mestih. Najlepši je dar, ki 
ga znamo darovati drugim. Ne gre samo 
za golo odrekanje. Ne gre tudi za to, da 
v trenutku, ko talent, ki smo ga prejeli, 
postavimo v službo bližnjega, skupnosti 
ali Cerkve, opazimo, da smo izkoristili 
darove in osmislili svoje življenje. Naše 
življenje bo zorelo v smisel, saj vemo, da 
naš talent osrečuje druge.

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Leta 1989 je močan potres porušil številne stavbe v Armeniji. 

Umrlo je 30 000 ljudi. sredi tega upostošenja  in zmede je neki oče 
pustil ženo v zavetju varnega doma in odhitel v šolo, kjer naj bi 
bil njegov sin. Toda poslopje šole je bilo sploščeno, kakor palačin-
ka. Po začetnem šoku se je spomnil obljube, ki jo je dal sinu: „Ni 
važno, kaj se zgodi, vedno te bom prišel iskat!“ Ko je pogledal na 
kup ruševin, ki so bile nekoč šola, se je zdel vsak trud brezupen, 
a obljuba, ki jo je dal sinu, mu ni dala miru. Spomnil se je, da naj 
bi bila sinova učilnica v desnem kotu stavbe. Stekel je tja in začel 
kopati po ruševinah. Vsi navzoči so mu govorili, da je njegov trud 
brez pomena in da se izpostavlja nevarnosti, a on je kopal in kopal 
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in v osemintrideseti uri kopanja je odstranil kamnit blok ter zasli-
šal sinov glas. Tudi on je zaklical sinovo ime in nazaj zaslišal glas: 
„Oče! Tu sem! Sošolcem sem rekel naj ne skrbijo. Dejal sem jim: 
„Če si živ, me boš prišel rešit. In ko boš rešil mene, bodo rešeni 
tudi oni. Saj si mi obljubil: „Ni važno, kaj se zgodi, vedno te bom 
prišel iskat. In res si prišel, oči!“ Tudi naš nebeški Oče nas ne bo 
pustil. Kjerkoli bomo, nas bo iskal, našel in nam pomagal. 

GODOVI IN SVETE MAŠE
NOVEMBER

17
PONEDELJEK

Elizabeta Ogrska 18.00 † Daša Primc
† Jože Vehovec

18
TOREK 

Roman 18.00 † starši Belehar in Hočevar

19
SREDA

Abdija, prerok 18.00 † Marija Jenkole

20
ČETRTEK

Edmund, kralj 18.00 † Stane Jenko, oče Jože

21
PETEK

Marijino Darovanje 18.00 † Tončka Vidic

22
SOBOTA

Cecilija 18.00 † Marinka Perčič

23
NEDELJA

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA, Klemen

8.00
10.00

† Starši Ovijač, Kastelic
† Milan Zmrzlikar

24
PONEDELJEK

Vietnamski mučenci 8.00 Za zdravje in dušni mir

25
TOREK 

Katarina 
Aleksandrijska

18.00 † Marija Ovniček

26
SREDA

Leonard 18.00 Za zdravje in dober namen

27
ČETRTEK

Modest, škof 18.00 † starši Knific, oče Slavko

28
PETEK

Katarina Labure 18.00 † Marija Golob

29
SOBOTA

Filemon 18.00 † Rudi Lipovšek, od sosedov
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30
NEDELJA

1. ADVENTNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† starši Knific in sestra, Prebačevo
† Anton, Marija in Toni Mrak, Hrastje

DECEMBER
1

PONEDELJEK
Klementina 18.00 † Petrovčevi in Boštjanovi

2
TOREK 

Blanka 18.00 † Slavka Rozman

3
SREDA

Frančišek 18.00 † Marija in Marinka Knific

4
ČETRTEK

Barbara 18.00 V dober namen

5
PETEK

Filip 18.00 † starši Kokalj, Pavel Erzar

6
SOBOTA

Miklavž 18.00 † starši Kozjek in sorodniki

7
NEDELJA

2. ADVENTNA 
NEDELJA

8.00 
10.00

† iz družine Omers
† Anton Rehberger

ŠKOFOVSKO POSVEČENJE
Novoimenovani ljubljanski nadškof go-

spod Stane Zore, član frančiškanskega reda 
bo prejel škofovsko posvečenje na praznik 
Kristusa kralja vesoljstva, 23.11., ob 15h v lju-
bljanski stolnici. Lepo smo povabljeni k mo-
litvi za našega nadpastirja, saj prevzema svojo službo v težkih 
časih in razmerah, ki so vse prej kot lahke. Naj ga spremlja moč 
Svetega Duha.

ZBIRANJE HRANE IN DRUGIH DAROV
Župnijska Karitas bo v župnišču Hrastje zbirala hrano in druge darove 
za vse, ki potrebujejo našo pomoč. Odprimo svoja srca in podarimo po-
moči potrebnim hrano, ki bo številnim olajšala preživeti čas pomanjkanja. 
Moka, olje, sladkor, pralni prašek in druge dobrine lahko prinesete v župniš-
če v soboto, 29.11.2014, med 9.00 in 13.00.

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

Oznanila Hrastje_2014_30.indd   4 14.11.2014   12:13:59


