OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE

Št.25/XIII

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

25.november 2020

Kristus pride sodit v slavi
edaj poreče tudi tistim,
ki bodo na levici: ›Proč
izpred mene, prekleti, v
večni ogenj, ki je
pripravljen hudiču in njegovim
angelom! Kajti lačen sem bil in mi
niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste
dali piti, tujec sem bil in me niste
sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli,
bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali
bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično,
povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste
storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« (Mt 25,41-46)
Nastanek praznika Kristusa Kralja bi mogli povezati s propadom
kraljestev ob koncu prve svetovne vojne: Nemčije in Avstro-Ogrske.
Svet je bil v razvalinah in tičal globoko v zlu tudi zaradi razpredajoče
se boljševiške revolucije. Tudi zato je sv. Pij XI. leta 1925 za vso
latinsko Cerkev uvedel praznik Kristusa Kralja, čigar kraljestvo naj
bi spet jasneje zažarelo kot kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti,
kraljestvo pravičnosti, ljubezni in miru.
(Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4)

Kristus naš kralj, njegovo kraljestvo naj ima prostor v naših srcih.

TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE
e hočemo biti pravični učenci Jezusa Kristusa, učlovečene Božje
Besede, se mora naša vera »učlovečiti«: naučiti se moramo prepoznavati
obličje Boga v obrazih ljudi okoli sebe. To pa nam z živimi slikami,
vrednimi znamenitih fresk v Sikstinski kapeli, dopoveduje današnji
evangeljski odlomek o poteku vesoljne sodbe. Bogu pravilno služimo samo
tedaj, če imamo odprto srce, oči in roke za ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi ali
stiski. »Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh mojih
najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)
»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni do bližnjega, po telesnih delih
usmiljenja?« se sprašuje p. Albin Šrkinjar v premišljevanju o sodnem dnevu.
»Kje je ljubezen do Boga, kje naše dolžnost do njega? Brez dvoma bo vse to
tudi predmet Božje sodbe, a Jezus se hoče v svojem opisu omejiti na
poglavitno: na ljubezen. Tudi hoče poudariti, da brez ljubezni do bližnjega ni
ljubezni do Boga. Povedati hoče, da je ljubezen prva … Kdor ne ljubi brata,
ne ljubi Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi v najmanjšem bratu moramo
gledati Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili neizmerne zaklade, je v osebi
našega brata hvaležen za kos kruha, za čašo vode, za kratek obisk. To je
dejstvo, to je gola resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini
»generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh kaj vemo o Jezusu, če se še
nismo naučili bratske ljubezni, kakšno od nas zahteva?«
Katekizem Katoliške cerkve pravi: »Ravnanje z bližnjim bo razodelo sprejetje
ali odklonitev milosti in Božje ljubezni … Z odklonitvijo milosti v tem
življenju se vsakdo že sam sodi, prejme po svojih delih in se more celo za
večno pogubiti, če zavrača duha ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno
rečemo, da je vsak človek, ki nam je poslan na pot življenja, dejansko od Boga
ponujena milost, da mu izkažemo dejavno ljubezen.
(Po: F. Cerar)
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V RAZMISLEK
»Kajti lačen sem bil
in ste mi dali jesti …« (Mt 25,35)
e se moram peljati z vlakom v Benetke,
mi nič ne koristi vozovnica za Neapelj.
Če moram delati izpit iz matematike, mi
nič ne koristi, da zelo dobro znam geografijo.
Če ne morem hoditi bos, nič ne pomaga, da
nataknem rokavice. Jezus je določil pravila,
pogoje, da pridemo v kraljestvo njegovega Očeta: »Lačen sem bil, žejen sem bil,
tujec sem bil, nag sem bil, bolan sem bil, v ječi sem bil ... in ste mi pomagali.« Vse

Č

drugo ne odpre vrat Božjega kraljestva. »Kaj pa molitve? In maše? In zakramenti?
In procesije? In romanja? In verouk? In večerna srečanja bibličnih skupin? In
poletni tabori? In duhovne vaje? In post? In življenje v samostanu? In odpoved
poroki in lastni družini? In odkrivanje čudežev in svetniških ljudi?« Ne pomagajo,
da pridemo v Božje kraljestvo. Molitve, maše, zakramenti torej ne pomagajo?
Pomagajo nam, da imamo moč in vidimo Jezusa v tistem, ki je lačen, tistem, ki je
žejen, tistem, ki je nag, tistem, ki je bolan, tistem, ki je tujec, tistem, ki je v ječi, in
mu pomagamo.
(T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

 Zaradi epidemije maše za ljudstvo niso dovoljene. Vabimo vas, da maše
spremljate na facebooku. Lahko pa pridete v cerkev čez dan za osebno
molitev. Cerkev je ves dan odprta.
 Smo v mesecu novembru, ki je posebej namenjen našim rajnim. Pri nas so
maše ob ponedeljkih, sredah in petkih zvečer po namenu za vaše rajne. V
cerkvi pod korom so na voljo kuverte. Vanje lahko napišete imena vaših
rajnih in jih oddate v nabiralnik.
 V cerkvi pod korom je na voljo nov Petrovški list.
 Prihodnjo nedeljo bomo začeli adventni čas, duhovno pripravo na božič.
 Primanjkuje nam maš. Priporočamo se za naročilo.
 Spored maš je objavljen na spletni strani župnije.
 Od 23. do 29. 11. 2020 bomo obhajali 30 letnico Karitas v Sloveniji. V tem
tednu nas bo nagovarjalo geslo: »Slišim te«. Toda letošnji teden Karitas bo
drugačen, kot so bili dosedanji. Manj prazničen, pa bolj delaven. Vedno bolj
se kaže, da ljudje v tem času negotovosti, strahu in nenehne grožnje
potrebujejo psihosocialno pomoč. Z drugo besedo: iščejo nekoga, ki jih bo
slišal in komur bodo lahko zaupali svoje težave. Malo je potrebno za
povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, saj tako
se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega. Tako je za vse nas
vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu.
Zaradi epidemije Covid 19 letos tradicionalno romanje sodelavcev Karitas
na Slomškovo Ponikvo odpade.
Sveta maša za sodelavce Karitas bo v nedeljo, 29.11.2020 ob 10h v
mariborski stolnici, kjer bo maševal mariborski nadškof in predsednik
Slovenske karitas Alojzij Cvikl. Sveto mašo bo mogoče spremljati preko
neposrednega prenosa na 1. programu RTV SLO.
V sredo, 25. 11. 2020, bo potekal že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote za
pomoč družinam v stiski. Zaradi epidemije bo izvedba koncerta v studio 1.
RTV Slovenije. Spremljali pa ga bomo lahko v neposrednem prenosu na 1.

programu RTV Slovenije, Radia Slovenije in Radia Ognjišče od 20.05 dalje.
V času koncerta in tudi še ves december bo Slovenska karitas zbirala sredstva
za pomoč slovenskim družinam v stiski.

Spoštovana bralka in bralec Petrovškega lista, spoštovani verniki.
Sporočamo vam, da lahko v času epidemije korona virusa prejemate naš
Petrovški list po pošti na svojem domu. Izpolnite to prijavnico s podatki:
Priimek in ime:___________________________
Poštni naslov: ______________________________________________
Prijavnico oddajte v škatlo v predprostoru naše bazilike, kjer lahko v cerkveni
nabiralnik prispevate svoj prostovoljni dar. Naslednji Petrovški list boste
prejeli po pošti na vaš dom. Hvala vam!

22. 11.
NEDELJA

23. 11.
PONEDELJEK
24. 11.
TOREK
25. 11.
SREDA
26. 11.
ČETRTEK
27. 11.
PETEK
28. 11.
SOBOTA
29. 11.
NEDELJA

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
Cecilija (Cilka), devica,
mučenka
Klemen I. – papež, mučenec
Andrej Dung –Lac, duhovnik
in drugi vietnamski mučenci
Katarina Aleksandrijska,
devica, mučenka
Obletnica posvetitve celjske
stolnice
Valerijan Oglejski, škof
Modest in Virgil, škofa,
apostola Karantanije
Katarina Laboure, redovnica,
vidkinja
1. adventna nedelja –
nedelja Karitas
Filomen, mučenec

8h +RAJKO VODOVNIK
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
18h

PT. M. B. ZA
ZDRAVSTVENE
DELAVCE
7.30h ZA SLOVENSKE
VODITELJE
18h

+ SLAVKO PINTAR

7.30h + JURE TOMAŠIČ

18h PT. M. B. ZA ZDRAVJE

18h + ANA KOČEVAR

8h + ŠTEFAN IN SLAVICA
KOTNIK, OBL.
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
p. Vanči Arzenšek, fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej
elektronska pošta: dominikanci.petrovce@rkc.si tel. 03/714-03-00

