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33. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 33. nedelja med letom 

Dan 12, 1-3; Heb 10, 11-14. 18; Mr 13, 24-32 

1. Če smo prisluhnili besedi preroka Danijela in Jezusa v evangeliju, bi vsaj prvi hip kar 
pritrdili tistim, ki pravijo, da Cerkev s svojim oznanjevanjem straši in v mirno 
človekovo vsakdanjost vnaša nemir. Ob besedah o koncu, zatonu, uničenju človek ne 
more ostati ravnodušen. Pa vendar prav po tem  še kako rad brska. Spomnimo so 
zadnjih dni leta 1999 in vprašanj, kaj bo sledilo. Celo z visokega državnega urada 
navodilo, kako naj se pripravimo in oskrbimo: smešno in otročje, obenem povedno, 
kako človek neprestano s pritajenim strahom in nemirom tipa po prihodnosti. 

2. Božja beseda tokrat uporabi dva dogodka, da bi nas opozorila na zaton neke 
resničnosti, pri čemer je bistvena razlika od vseh ugibanj o prihodnosti v tem, da ne 
govori le o koncu, ampak zelo poudarjeno o začetku nečesa novega, ki je trdnejše, 
neminljivo: 
- prerok v padcu nasilnega Antioha IV. vidi znamenje sodbo nad svetom: to bo čas 
stiske, kakršne ni bilo, vidi tudi začetek nove stvarnosti: tisti, ki spijo v zemlji, se bodo 
prebudili, nekateri za večno življenje, drugi za sramoto; 
- Jezus slika ta finale s podobo bližnjega padca Jeruzalema (l. 70): nebeške sile se bodo 
majale, obenem je ta finale tudi začetek novega, neminljivega človekovega 
bivanja: tedaj bo zbral svoje izvoljence od štirih vetrov – strnjeno in poudarjeno je 
povzeta misel, ki je stalnica človekovega bivanja: so stvari, ki so minljive, in prav je, da 
človek to upošteva, in so stvarnosti, katerih temeljna značilnost je njihova 
neminljivost, in prav je, da jih človek kot take vrednoti. 

3. Ugibanja o minljivosti in končnosti vsega, kar nas obdaja, se navadno razprše v 
množico smeri. Vsa razmišljanja pa porajajo nova vprašanja, npr: 
- kakšna je prihodnost tega dela vesolja, v katerem se giblje zemlja, se bo ravnotežje 
energij ohranjalo, ali ne bo človek s svojimi posegi (kot otročje igrice) na področju 
energetike, genetike, prehrane itd. podrl ravnovesja; 
- ostanki velikih kultur preteklosti (Egipt, Inke, Azteki) so tako skromni in skrivnostni, 
da o njih bore malo vemo: kakšen spomin bo zapustila na primer naša sedanja 
znanost, umetnost, kdo bo vedel, kako je mama spekla potico in kako je zapela otročku, 
koliko časa bo še živela starčevsko utrujena evropska kultura? 

4. Vprašanjem ni konca. Božja beseda nas želi postaviti na trda tla resničnosti: 
upoštevaj, da živiš tukaj in zdaj, tu je prostor tvojega delovanja, vendar je to le pot k 
neminljivosti. Pavel bi rekel: ne fantaziraj, ampak mirno delaj in jej svoj kruh. Gospod bi 
dodal: nabiraj si zaklad, ki ga rja ne razje in tat ne ukrade. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

SV. CECILIJA - V četrtek, 22. novembra je god sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve 
in župnije ter tudi cerkvene glasbe. Zunanjo slovesnost praznika naše župnijske 
zavetnice bomo obhajali v nedeljo, 25. novembra. Sveti maši ob 8.h in 9.30 bosta 
vodila naša letošnja zlatomašnika br. Gabrijel Recek in br. Bernard Jauk. 
V Tremerjah to nedeljo ne bo svete maše. Ker bo po mašah preprost agape, se 
priporočamo za kruh, pecivo in dobro kapljico.  

TEDEN ZAPOROV (18. - 24. 11. 2012):  Namen tedna zaporov je, da bi se zavedali 
potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vse, ki 
skrbijo za zapornike. 

OBHAJANJE LETA VERE V CELJSKI ŠKOFIJI: Osrednjo slovesnost ob 
začetku Leta vere bomo za našo škofijo obhajali v nedeljo, 25. novembra 
2012, na praznik posvetitve celjske stolnice in ob sklepu Slomškovega leta, 
popoldne ob 15. uri v celjski stolnici. Lepo vabljeni. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. november 

33. nedelja med letom 

Filipina, redovnica 

   800   † Anton Podrgajs 
  930   † Stane Mori 
1800  za rajne 
1030   Tremarje:  †† Ciril in Marija Hriberšek  

PONEDELJEK, 19. november 
Matilda, redovnica 

  800    za uspešno operacijo 
1800   † Egon Tanani 

TOREK, 20. november 
Edmund, kralj 

    800   v zadoščenje za grehe 
1800   za žive in †† člane FSR 

SREDA, 21. november 
Darovanje Device Marije 

   800   za ozdravitev družinskega debla 
1800   za pozabljene duše v vicah 

ČETRTEK, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

   800    †† Julijana in Franc Mravlak 
1800   † Blaž Čater (obl.) 

PETEK, 23. november 
Klemen I., papež, muč. 

   800    za rajne 
1800  † Janko Babič (obl.) 

SOBOTA, 24. november 
Andrej Dung-Lac, muč. 

  800    za rajne 
1800  †† iz družine Rajh in Štor 

NEDELJA, 25. november 

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

Katarina Aleksandrijska, d., muč. 

   800   †† starši Ribič-Hriberšek, sestra Ivana, -------
----------Franc Janežič in Sarica 
  800    za župljane in dobrotnike 
  930   † Toni Slamnik 
1800  za rajne 
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