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Zahvaljen, Gospod, da si 
nam pripravil odrešenje. Ne 
po vzoru velikih duhovnikov, 
katerih daritve niso mogle 
izbrisati grehov, ampak kot 
Božji Sin, ki sta mu podložna 
tudi satan in smrt. Veselimo 
se snidenja iz obličja v obličje, 
rešeni vseh vezi in spon. 
Zahvaljen za neizmeren dar 

odrešenja. S čim naj ti povrnemo za milost, ki nam jo rosiš z 
neba?

Berta Golob, zahvala za Božji kruh

KAJ BO OSTALO OD NAŠEGA ŽIVLJENJA?
Sodobni človek nerad govori o koncu sveta in seveda o la-

stnem koncu, smrti. Danes otrok natančno ve, kako je prišla na 
svet njegova sestrica, ne sme pa ničesar vedeti, kako je umrla in 
bila pokopana njegova babica. Najbrž je ta beg pred smrtjo po-
sledica negotovosti sodobnega človeka, ki ne vidi nobene trdne 
opore v življenju. Kristus je v svojem oznanjevanju govoril tudi 
o končni prihodnosti sveta in človeka. Tako v današnjem evan-
geliju beremo temno napoved: „V tistih dneh po tisti veliki stiski, 
bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde 
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bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.“ Morda smo 
se ljudje osredotočili na grozote in stiske ob koncu sveta opisane 
v evangeliju. Toda Jezusove besede nas nočejo prestrašiti. Ravno 
nasprotno! Kljub temu, da bo med narodi velika stiska in bodo 
nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v Boga ni treba bati. „Te-
daj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo 
in slavo. Takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih 
vetrov, od konca zemlje  do konca neba.“ Podobno pravi prerok 
Danijel: „V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo. Bog tistih, ki 
zaupajo vanj, tudi v največji nesreči ne bo zapustil, ampak bo 
prišel k njim.“ Kristusovo oznanilo je polno upanja, ki nas nav-
daja ob tesnobi, da bo gotovo nastopil naš osebni konec, pa tudi 
konec sveta in vesolja. A tudi, ko bo vse propadlo, ko ne bo več 
nobene trdne točke, ostane velika in edina trdnost  Boga. Kri-
stus v evangeliju ne govori samo, kaj bo prešlo, ampak predvsem 
o tem, kaj bo ostalo. „Nebo in zemlja bosta prešla, moje bese-
de pa ne bodo prešle.“ Vse, kar je na svetu bo minilo, ostalo bo 
samo tisto kar je Božje. „Bog je ljubezen“, zato bo ostalo to kar 
smo v življenju povezali z Božjo ljubeznijo. Trudimo se pred-
vsem v tej smeri. Ne gre za to, kdaj bo konec sveta, ampak kako 
in v kakšnem stanju ga bomo pričakali.

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Cerkveno leto sklepamo s praznikom Kri-

stusa kralja vesoljstva, stvarstva in časa. Bož-
je kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev 
človekovega hrepenenja po Bogu in željo, da 
bi mogel biti združen in povezan z Bogom. 
Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospo-
stvo z njegovim drugim prihodom razodelo 
v dokončnem odrešenju ljudi in v preobliko-
vanju vsega stvarstva. Za kristjane drugi Kri-

stusov prihod ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem 
povod za upanje, veselje in hrepenenje. 

GODOVI IN SVETE MAŠE
NOVEMBER

16
PONEDELJEK

Otmar 18.00 † Daša Primc

 17
TOREK 

Elizabeta 18.00 † rodbina Omers

18
SREDA

Roman 18.00 † starši Kavčič, Perdan Slavko

19
ČETRTEK

Matilda 18.00 † Tončka Perčič (Novakovi)

20
PETEK

Edmund 18.00 † Jernej Nagode

21
SOBOTA

Marijino 
Darovanje

18.00 † Jože Knific

22
NEDELJA

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA

8.00
10.00

† Petra Arnež
† iz družine Prestor in Gorenc

23
PONEDELJEK

Klemen 18.00 † Tončka Perčič, 30. dan

24
TOREK 

Cvetka 18.00 † Stane Jenko, obl., oče Jože

25
SREDA

Katarina 18.00 † Milan Zmrzlikar

26
ČETRTEK

Leonard 18.00 † Bojan, Jože Marter

27
PETEK

Modest 18.00 † Francka Jenko

28
SOBOTA

Katarania 
Laboure

18.00 † Marija Golob

29
NEDELJA

1. ADVENTNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† starši in sestra Knific Prebačevo
† Jože in starši Knific Hrastje

30
PONEDELJEK

Andrej 18.00 † Janez Novak (sosedje)



DECEMBER
1

TOREK 
Edmund 18.00 † Tončka Perčič (sosedje)

2
SREDA

Janez 18.00 † Perčič, Štrukelj, sorodniki

3
ČETRTEK

Frančišek 18.00 † starši in brat Mrak

4
PETEK

Barbara 18.00 † Lojze Močnik

5
SOBOTA

Filip Rinaldi 18.00 † Jernej Nagode

6
NEDELJA

2. ADV. NEDELJA
Miklavž

8.00
10.00

† starši Kos in Perčič, Anton Kostanjevec
† starši Belehar

NOVO CERKVENO LETO
Začenjamo ga s 1. adventno nedeljo. Zopet bo pred nami vsa zgodo-

vina odrešenja, od pričakovanja Odrešenika, njegovega rojstva, trpljenja, 
smrti in vstajenja. Med letom se bomo poglabljali v Jezusov nauk pred-
vsem zato, da bi mogli po njem živeti. Samo življenje, ki je povezano z 
Jezusom in njegovo ljubeznijo in pravi smisel in pravi cilj. Naredimo ad-
ventne venčke, ki nam naj ne bodo samo okras, ampak priložnost, da se 
ob njem družina zbere k molitvi in pripravi na praznik Jezusovega rojstva.

ZBIRANJE HRANE
V tednu Karitas-a (od 23. do 29. novembra) bomo tudi letos lahko 

darovali hrano in ostale darove, ki jih bomo v okviru Župnijske karitas 
namenili pomoči potrebnim. Svoje darove boste lahko v Hrastju oddali 
v soboto, 28.11., od 9. do 13. ure v župnišču. 

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM
Tudi v letošnjem adventu bo Marija romala po domovih na Preba-

čevem in v Hrastju. Marijin kip bomo sprejeli na naše domove prvič, 1. 
decembra. Vsako leto so naša srečanja ob Mariji topla in prijetna. Z ve-
seljem vas vabimo, da se nam pridružite in sprejmete Marijo tudi v svoj 
dom. Veseli bomo, če se boste tudi vi odločili, da Marija prenoči v vašem 
domu. Svojo pripravljenost lahko sporočite gospe Ivanki Kos (Prebačevo, 
tel. 040 688 316) ali gospe Marinki Kuralt (Hrastje, tel. 040 307 435).


