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POSLEDNJA SODBA – moje srečanje s Kristusom
Ljubitelji umetnosti z vsega sveta se ustavljajo
ure in ure pred Michelangelovo Poslednjo
sodbo na prednji steni Sikstinske kapele v
Vatikanu. Veliki umetnik je v svoji starosti,
poln vere in genialne ustvarjalnosti, vdihnil v
mrtvo steno veličastnosti in grozoto vstajenja
mrtvih ter poslednjega obračuna med
učlovečenim Bogom Kristusom in vesoljnim
človeštvom.
Tudi človek, ki nima nikakršne vere, se mora ob
tej sliki zdrzniti. Umetnina ga sili, da gre sam
vase, razmišlja o smislu svojega bivanja, o
začetku svoje poti, še bolj pa o njenem koncu,
kamor nezadržno z vsakim dnem polzi. In
kakšno
bo
moje
srečanje
s
Kristusom?Kristusova pripoved o vesoljni
sodbi (Mt 25,31–46), ki smo ji prisluhnili v
evangelijskem odlomku na to nedeljo, naj bi
vsakogar spremljala v vsakdanje življenje in naj bi mu pomagala pogosto odpirati
knjigo življenja – evangelij na vseh straneh. Poln je namreč vsakršnih vzpodbud za
dobro. Kdor bo namreč celostno Kristusovo blagovest nosil v srcu in jo presejal v
vsakdanje življenje, tisti bo z lahkim korakom stopil na Kristusovo desnico, ko se
bodo oglasile angelske trombe in priklicale k veliki sodni obravnavi vse žive in
mrtve. Če bomo tako živeli, potem naše srečanje s Kristusom ne bo zastrašujoča
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ena radost več, ki nas bo vodila v večno kraljestvo sreče in radosti.
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Edmun, kralj; Bazilij, škof;
- ni svete maše
Darovanje Device Marije; Maver, Poreški škof, mučenec
+ Franc Ahačič, obl ter Marija Ahačič
Cecilija (Cilka), devica, mučenka; Ananija mučenec
+++ pevci in organisti
Klemen I. papež, mučenec; Kolumban, opat
+ Franc Čebulj in vsi pokojni Vodnikovi
Andrej Dung-Lac, duhovnik in vietnamski mučenci; Cvetka
+++ Čmusovi
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka; Beatrika, red.
+ Ivan Deželak obl.
JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA; začetek
tedna karitias
- za žive in pokojne farane
+ Ana Petrič

OZNANILA in obvestila do 26. novembra 2017
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE:

Lepo se zahvaljujem skupinama iz
Adergasa 1 in 2.skupini Za naslednji teden je na vrsti skupina 3 z Adergasa v
sobota, 25. 11. Hvala vsem, ki z veseljem poskrbite, da imamo cerkev urejeno in
okrašeno za bogoslužje.
VSEM PEVKAM IN PEVCEM Mladinskega in mešanega pevskega zbora ob
njihovem prazniku in godu sv. Cecilije iskrene čestitke. Organistom in
pevovodjem še posebnega blagoslova in veselja pri njihovem pomembnem delu
in sodelovanju v župniji
Zaradi bolezni so ta teden še vse sv. maše ob 19. uri. Tudi ta teden odpade verouk za
vse skupine. Zahvaljujem se vsem za molitev in podporo.
Že ta teden obveščam, da bo sestanek za starše Jezusovih uric in 1. razred v
ponedeljek, 27. 11. ob 19. uri in torek, 28. 11. ob 19. uri za 2., 3. razred.

Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov:
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