Datum: 15. novembra 2020
33. NEDELJA MED LETOM
1. berilo: Prg, 31,10-13. 19-20;
Psalm: Ps 128
2. berilo: 1 Tes 5,1-6
Evangelij: Mt 25,14-30
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
1. berilo: Ezk 34,11-12. 15-17
Psalm: 23
2. berilo: 1 Kor 15,20-26. 28
Evangelij: Mt 25,31-46
4. SVETOVNI DAN UBOGIH – 33.
nedelja med letom.
Sveti oče Frančišek je za 4. svetovni
dan ubogih, ki ga bomo obhajali 15.
novembra, na 33. nedeljo med letom,
napisal poslanico z naslovom »Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir
7,32).
Ponujena roka odkrije, najprej tistemu, ki jo ponudi, da je v nas sposobnost za dejanja, ki življenju dajejo
smisel. Koliko ponujenih rok vidimo
vsak dan! Žal se vedno bolj pogosto
dogaja, da nas naglica vleče v vrtinec ravnodušnosti, tako da ne znamo več spoznati toliko dobrega, ki je
vsak dan storjeno v tišini in z izjemno velikodušnostjo. Zato se dogaja, da šele takrat, ko se zgodijo stvari,
ki pretresejo tek našega življenja, oči
postanejo sposobne odkriti dobro-

Številka: 501
to svetnikov za »sosednjimi vrati«,
»tistih, ki živijo blizu nas in so odsev Božje prisotnosti« (Apostolska
spodbuda Gaudete et exsultate, 7),
pa o njih nihče ne govori. Strani časopisov, internetne strani, televizijski
ekrani so polni slabih novic, tako da
je videti, da zlo suvereno kraljuje. Ni
tako. Gotovo, ne manjka hudobije
in surovosti, nasilja in korupcije, a
življenje je prepleteno z dejanji spoštovanja in velikodušnosti, ki ne le,
da premagujejo zlo, pač pa nas tudi
spodbujajo, da gremo preko sebe in
smo polni upanja.
Ponuditi roko je znamenje: znamenje, ki neposredno spominja na
bližino, na solidarnost, na ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet
preplavil virus, ki prinaša bolečino
in smrt, obup in zmedo, koliko ponujenih rok lahko vidimo! Ponujena
roka zdravnika, ki skrbi za vsakega
bolnika in skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške sestre, ki
ostaja preko svojega delovnega časa,
da bi negovala bolnika. Ponujena
roka tistega, ki dela v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim
večjega števila življenj. Ponujena
roka farmacevta, ki je izpostavljen
tolikim zahtevam v tveganem stiku z
ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki
blagoslavlja z muko v srcu. Ponujena
roka prostovoljca, ki pomaga tistemu, ki živi na cesti, in tistim, ki ima-

jo streho, pa nimajo hrane. Ponujena
roka moških in žensk, ki delajo, da
bi poskrbeli za osnovne storitve in
varnost. In še in še bi lahko naštevali
druge ponujene roke, iz katerih bi sestavili litanije dobrih del. Vse te roke
so kljubovale okužbi in strahu, samo
da bi nudile oporo in tolažbo.
Čas, ki ga živimo, je postavil v krizo
številne gotovosti. Počutimo se bolj
uboge in bolj slabotne, ker smo doživeli občutek omejenosti in zmanjšanja svobode. Izguba dela, najljubših
čustev, kot pomanjkanje običajnih
medosebnih odnosov, je nenadoma
razprla obzorja, ki smo se jih odvadili opazovati. Naše duhovne in materialne dobrine so postavljene pod
vprašaj in spoznali smo, da nas je
strah. Ko smo zaprti v tišino svojih
domov, ponovno odkrivamo, kako
pomembna sta preprostost in upiranje pogleda na bistveno. Dozorela je zahteva po novem bratstvu, ki
je sposobno medsebojne pomoči in
vzajemnega spoštovanja. To je ugoden čas, ko moramo »spet začutiti,
da potrebujemo drug drugega, da
smo odgovorni za druge in za svet
[…] Zelo smo že zabredli v moralno krizo. Igramo se z etiko, dobroto,
vero, poštenjem […] Takšno uničevanje bistvenih temeljev družbenega
življenja povzroča nasprotje interesov, nas postavlja drugega proti drugemu, da bi ubranili lastne koristi,
spodbuja nove oblike nasilja in krutosti ter ovira razvoj pristne skrbi za
okolje« (Okrožnica Laudato si’, 229).
Skratka, težke gospodarske, finančne in politične krize ne bodo prenehale, dokler bomo dovolili, da spi
odgovornost, ki jo mora vsak čutiti
do bližnjega in do vsakega človeka.

»Ponudi svojo roko siromaku« je torej povabilo k odgovornosti kot neposredna zaveza vsakogar, ki se čuti
deležnega iste usode. Gre za spodbudo, da si naložimo breme najbolj slabotnih, kakor pravi sv. Pavel: »Služite
drug drugemu po ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni sami
zapovedi, namreč: Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. […] Nosite
bremena drug drugemu« (Gal 5,1314; 6,2). Apostol uči, da je svoboda,
ki nam je bila podarjena s smrtjo in
vstajenjem Jezusa Kristusa, za vsakogar od nas odgovornost, da se postavi v službo drugih, zlasti najbolj šibkih. Ne gre za neobvezno spodbudo,
ampak za enega od pogojev pristnosti vere, ki jo izpovedujemo. Papež
FRANČIŠEK
(Celotno spodbudo si lahko preberete
na spletni strani naše župnije.)

ZDRUŽENI V ZAPORI
Pred nami je tudi teden zaporov
(od 15. do 21. novembra 2020), ki
se po vsem svetu vsako leto obhaja
v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva ter skupnosti.
Naslov letošnjega tedna zaporov je
»Združeni v zapori«. Zaprte osebe
vedo vse o zapori, ki je precej bolj neusmiljena kot izkušnja 'ostati doma',
kot jo izkušamo v tej korona karanteni. Povabljeni smo k molitvi za vse,
ki so v zapori in za vse, ki trpijo zaradi njih. Robert Friškovec, zaporniški
vikar

TEDEN KARITAS
»Slišim te« je letošnje vodilo tedna
Karitas in Klica dobrote, ki odgovarja na dve potrebi. Na potrebo po bližini, ko si vzamemo čas za sočloveka

in potrebo, da prisluhnemo stiski
bližnjega. Še posebej v času epidemije in v teh mesecih vsak človek potrebuje DOM, kjer mu je toplo, kjer
je na varnem, potrebuje HRANO in
vse najnujnejše za življenje. Najbolj
pa potrebuje človeško in duhovno
BLIŽINO.
Nihče v teh časih ne bi smel biti sam.
Kljub omejitvam je veliko priložnosti, da se odzovemo na stiske ljudi.
Da se pri kom ustavimo in spregovorimo čez balkon, da redno pokličemo osamljene in jih vprašamo, če
kaj potrebujejo, da umirjamo ljudi,
ki imajo težave v duševnem zdravju
in se ne znajdejo v različnih omejitvah. Ter nenazadnje, da organiziramo pomoč Karitas, tako da bo vsak
lahko prišel do najnujnejšega”.
Kako lahko tudi vi pomagate?
Z nakazilom na Slovenska Karitas,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana. TRR:
SI56 0214 0001 5556 761; Sklic: SI00
3514; BIC banke: LJBASI2X, Koda
namena: CHAR;
V sredo, 25. 11., ob 20. uri, bo jubilejni, 30. dobrodelni koncert Klic dobrote. Ogledate si ga na RTV Slovenija in Radio Ognjišče, ko bo možno
za darovanje za pomoč družinam.
MAŠE lahko duhovnika še naprej darujeta brez navzočnosti vernikov. Mašo

lahko spremljate v živo po internetu vsak
delavnik ob 18. uri, ob nedeljah ob 10. uri.
SVETO OBHAJILO je od 13. 11., možno
prejeti samo po predhodnem telefonskem dogovoru z župnikom ali vikarjem.
Prav tako tudi sveta spoved.
VEROUK poteka še naprej na daljavo.
Veroučence prosimo, da redno predelajo
veroučne kateheze in naloge v skladu z
navodili veroučiteljev. Starše prosimo, da
otrokom po svojih močeh pomagate.
ZOOM zakonske skupine bo v četrtek,
19. 11., ob 20.30.
ZOOM MLADIH bo v petek, 20.11. in 27.
11., ob 19.30. Temi: Kako brati Sveto pismo in kdo je Sveti Duh? (program Alfa).

MOŽNOST DAROVANJA ZA POTREBE
ŽUPNIJE IN ZA DRUGE NAMENE sprejemamo v župnijski pisarni, prav tako pa
lahko darujete svoj dar na TRR župnije,
ki je objavljen na spletni strani župnije.

ZAHVALA ŽUPNIKA IN VIKARJA

vsem vernikom za prejete darove za
biro. Bog naj vam obilno povrne z zemeljskimi in večnimi darovi.
ZAHVALA PEVCEM in PEVKAM ob godu
sv. Cecilije za njihovo zvesto in požrtvovalno sodelovanje s petjem pri mašah
in ostalih bogoslužjih. Naj korona čim
prej preneha, da se bo ponovno slišalo
zborovsko petje.

MAŠNI NAMENI
15.
nov.
16.
nov.
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Albert Veliki, škof in
cerkveni učitelj

Ponedeljek
Marija Škotska, kraljica

10h
18h
18h

D + Stano Dolenc
J STUDENO, ++ starši in +++ Širca, Studeno 53
B +++ Leskovec
J za zdravje
B + Danijela Smlednik

17.
nov.

Torek
Elizabeta Ogrska, redovnica
ZAVETNICA MALI OTOK

18h

J ++ Antonija in Franc Čeč
B + Stanislav Ferjančič, 30. dan in + Ivan Počkar

18.
nov.

Sreda
Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

18h

J ++ Alojz in Frančiška Čeč
B za žive in rajne obeh župnij

19.
nov.

Matilda, redovnica, mistikinja

Četrtek

18h

J v čast sv. Duhu za razsvetljenje
B Studeno + Franc Magajna, dar namesto cvetja

20.
nov.

Petek
Edmund, kralj

18h

J za zdravje po namenu Slavec
B + Marija Marinčič

21.
nov.

Sobota
Darovanje Device Marije

18h

J + Franc Hrastovec
B Studeno ++ Jože in Matija Simčič in +++ Simčič,

22.
nov.

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
Cecilija (Cilka), dev. in muč.

10h

J za vse žive in pokojne pevce
D v zahvalo in priprošnjo Mariji za zdravje
B ++ Albina in Anton Penko

23.
nov.

Ponedeljek
Klemen I., papež

18h

J + Srečko Antončič
B Studeno ++ Marija in Alojz Milavec, Studeno 2

24.
nov.

Torek
Andrej Dung-Lac, duh. in
drugi vietnamski mučenci

18h

J za zdravje
B ++ Anton in Antonija Mahnič, Mali Otok 22

25.
nov.

Sreda
Katarina Aleksandrijska,
ZAVETNICA VELIKI OTOK

18h

J za žive in rajne obeh župnij
B Studeno + Jože in ++ starši Podboj, Studeno 32

26.
nov.

Četrtek
Valerijan Oglejski, škof

18h

B + Frančiška Požar, 30. dan
J Studeno + Franc Magajna, Belsko 41

27.
nov.

Petek
Modest in Virgil, škofa in
apostola Karantanije

18h

J za zdravje v dober namen
B Studeno +++ Magajna

28.
nov.

Sobota
Katarina Laboure, redovnica

18h

B + Marija Mikuletič in +++ Benčina
J Studeno + Janez Hostnik, obletna

29.
nov.

1. ADVENTNA NEDELJA

10h

D +++ Vadnjal
J + Alojz Biščak
B Studeno ++ Andrej in Marija Prelaz, Studeno 12

NEDELJA KARITAS

18h

Studeno 53
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