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BODIMO IZMED TISTIH, KI SO BOGU
HVALEŽNI je misel, ki jo je zapisal pisatelj homilije iz 2. stoletja in nam je bila posebno
blizu na zahvalno nedeljo. »Naš čolnič (življenja) pogube otmimo«, smo bili povabljeni po pesniku
S.Gregorčiču. in spričo terorističnih napadov odločeni, kot je zapisal dunajski nadškof in kardinal
Chr.Sch0nborn, »ne boste deležni našega sovraštva«. Kultura, ki izvira iz evangeljskega spoznanja teži in
nas nagiba tudi k evangeljski drži, življenjskemu slogu, ki ni samo po sebi umeven in se ne ravna po
naših trenutnih čustvih ali razpoloženju.
Hvaležni, tudi sedaj, v tem času?
“Hvaležni,
da smo mu ostali zvesti…
NA PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA IMAMO V
tudi sam sicer ponovno grešim, nisem
NAŠI ŽUPNIJI CELODNEVNO ČEŠČENJE SVETEGA
se še rešil skušnjav, hudič me še
REŠNJEGA TELESA. ZARADI ZNANIH EPIDEMIOLOŠKIH
vedno zalezuje, vendar skušam
UKREPOV NE PRIDE V POŠTEV NOČNO ČEŠČENJE PAČ PA
korakati svetosti naproti, če bi se ji
mogel vsaj približati, ker se res bojim
NA NEDELJO, 22. NOVEMBRA PO 6. URI ZJUTRAJ DO
prihodnje sodbe” in pisatelj nadaljuje
NEKAJ MANJ KOT 21. URE, KO BO DUHOVNIK SPRAVIL
“…za plačilo pa želim, da se iz vsega
NAJSVETEJŠE V TABERNAKELJ. V TEM ČASU V
srca kesate. Tako se boste rešili in
INTERVALIH (PO 30 MINUT) SE LAHKO VPIŠEJO:
dosegli življenje …
Mirno
prenašajmo, ne jezimo se, če nas kdo
1. ALI ČLANI ISTE DRUŽINE HKRATI- (IMAJO PREDNOST)
opomni ali skuša spreobrniti od greha k
2. ALI ČLANI ISTEGA GOSPODINJSTVA
svetosti. Mi se namreč niti ne
3. ALI POSAMEZNIKI (SAMO EN UDELEŽENEC!)
zavedamo, da smo včasih hudobni,
ker je naša pamet zamegljena in
V VETROLOVU JE ZA VPIS LIST KJER OB OBISKU
neverna. Razen tega našo pamet
CERKVE OZ. OB PRILIKI OBHAJILA IZBERETE PROSTI
zamegljuje še posvetno poželenje.
Živimo torej pravično, da bomo
TERMIN DO SREDE, 18.NOVEMBRA ZVEČER !!! HVALA!
rešeni, ko pride ura. Blagor tistim, ki
SPOŠTUJMO PRAVILA IN DAJMO ZGLED SKRBI ZA SVOJE IN ZDRAVJE BLIŽNJIH!
se tega pravila držijo.
Zgodba o Noetu, ki gradi po božjem
naročilu ladjo za rešitev, se na nek
način ponavlja. Tudi v našem času doživljamo posmeh, še več direktno nasprotovanje, ko skušamo
ostati Bogu zvesti ali živeti po veri sprejeti moralna načela, ki nasprotujejo “modernemu” življenjskemu
slogu. Braniti življenje vse od spočetja do naravne smrti in mnoge druge drže zahtevajo odločnost prvih
kristjanov v času preganjanj.
Pred Jezusa v Najsvetejšem, lahko pridemo tudi kot posamezniki samo na kratek obisk pred
zaklenjena vrata vetrolova

• Poostreni ukrepi veljajo od 13. novembra tudi za obisk cerkve in prejem obhajila.
Podrobno so objavljeni tudi na spletni strani župnije.

• V kolikor ste v dvomih ali bi se radi dogovorili za spoved, pogreb … se najprej obrnite na
župnika po telefonu ali elektronski pošti. Hvala za pomoč in razumevanje! Vaš župnik
Jožko
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