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Evangelij: Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste Mr 13,24 32 

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: 

24
V tistih dneh, po tisti 

véliki stiski, bo sonce otemnelo in 
luna ne bo dajála svoje svetlobe. 
25

Zvezde bodo padale z neba in 
nebeške sile se bodo majále. 

26
Tedaj 

bodo videli Sina človekovega priti na 
oblakih z veliko močjo in slavo. 

27
In 

takrat bo poslal angele in zbral svoje 
izvoljene od štirih vetrov, od konca 
zemlje do konca neba. 

28
Od 

smokvinega drevesa pa se naučite 
priliko: Kadar postane njegova veja 
že mužévna in poganja liste, veste, da 
je poletje blizu. 

29
Tako tudi vi: Ko 

boste videli, da se to dogaja, védite, 
da je blizu, pred vrati. 

30
Resnično, 

povem vam: Ta rod nikakor ne bo 
prešel, dokler se vse to ne zgodi. 
31

Nebo in zemlja bosta prešla, moje 
besede pa nikakor ne bodo prešle. 
32

Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, 
ne angeli v nebesih ne Sin, ampak 

samo Oče.« 
 
MOJE BESEDE NE BODO PREŠLE 

Vsa narava se počasi pripravlja na zimsko spanje. Pravzaprav je že nekoliko 
zadremala. Vsak človek, ki razmišlja, pomisli na svoj konec in ob koncu 
liturgičnega leta ne moremo mimo te resnice.  

Kdo ne želi doseči svojega končnega cilja? Toda najprej nam bo potrebno priti 
na jasno, kaj ta cilj sploh je oz. kje se ta cilj nahaja. 

Za vernike ni dvoma: zemljo in vse, kar je na njej, čaka konec. Vsakega 
človeka čaka smrt in takoj po smrti je Božja sodba, ki bo končno potrjena po 
vstajenju ob koncu sveta. O tem govori prerok Danijel, prav tako evangelist 
Marko in na svoj način tudi pismo Hebrejcem.  



Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo strašiti, marveč je Jezus prišel, da bi 
nam pomagal in dal pogum. Njegovo oznanilo se ne nanaša na kakšne svetovne 
katastrofe in nesreče, ampak na nas, na vsakega posameznika izmed nas, na naše 
življenje. Ni nam potrebno dolgo premišljevati in v svojem življenju bomo našli 
trenutke, krize, ki so bile za nas, kot bi bil »konec sveta«. Te nesreče so nam 
vedno pred očmi in nas bolj težijo kot kašen potres, o katerem beremo v medijih.  

Samo nekaj primerov: Mislili smo, da je v zakonu vse v redu. Mož in žena sta 
se dobro razumela, toda kar naenkrat zapusti mož ženo ali žena moža. Za tistega, 
ki ni nič slutil, je to kot »konec sveta«. Ali pa otroci, o katerih so starši mislili, da 
so dobro vzgojeni, zapustijo družino, pozabijo na starše in hodijo po slabih poteh. 

Tako lahko vsak doživi, da se življenjska sreča razblini v nič. Vse življenje se 
lahko uniči, tako nam govori evangelij. Se zlomi kot steklo, zgine kot jutranja 
megla, izgine kot sanje. Celo svet, vse, kar vidimo okrog sebe, sonce, zvezde, vse 
bo izginilo, bo prešlo. Na to se ne smemo zanašati. Kaj bo potem ostalo, na kaj se 
lahko opremo? 

Jezus jasno poudari: »… Moje besede pa ne bodo prešle.« Njegova obljuba, da 
nas ljubi in je z nami, ostane vekomaj! Na to se lahko zanesemo! T. Kompare 
 
ZADNJA URA 

Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega, slehernega življenja. K temu razmišljanju 
nas želi spodbuditi Božja beseda teh zadnjih nedelj cerkvenega leta, ko govori o 
koncu sveta in o sodbi. Stari Rimljani so imeli modro navodilo: »Kar delaš, delaj 
modro in misli na konec!« Za vse bomo nekoč dajali odgovor, nas prepričuje 
Jezus, vendar mi živimo preveč površno in si tega ne jemljemo k srcu. Da bo ta 
odgovor za nas lažji, se skušajmo vsak večer, ob koncu dneva, postaviti na 
zatožno klop. Tožnik bo naša vest, Božji glas v nas, mi pa bomo pred njo 
zagovarjali svoja dejanja. V mislih imam izpraševanje vesti, ki naj bi bilo zadnje 
opravilo krščanskega človeka, preden leže k počitku. Vsak dan je lep košček 
našega življenja. Ne vemo, kdaj nastopi za nas zadnji dan. Gospod pride kot tat, 
opozarja Jezus. Ne veste ne dneva ne ure. Bodite pripravljeni!  

Božja beseda iz Stare zaveze nas poučuje: »Misli na poslednje reči in vekomaj 
ne boš grešil!« Smo sredi meseca novembra, ki je posvečen misli na naše drage 
pokojne. V začetku meseca smo okrasili njihove grobove s cvetjem in na njih 
prižgali sveče; kot kristjani smo tudi kaj zmolili, saj molitev koristi več kot rože, 
sveče in lepi nagrobniki. Romati na grobove je koristno za nas same, saj nam ti 
zadnji domovi dajo vedeti, da naša pot neizogibno pelje proti grobu, ki pa je le 
vmesna postaja – čakalnica za vstajenje. 

V življenju se velikokrat obnašamo zelo nespametno in včasih kar smešno. 
Toliko nam je do tega, da bi nekaj veljali pred ljudmi: delamo se dobre, poštene, 
čeprav nam naša vest govori drugače. Vzemimo si vsak dan nekaj trenutkov v 
zbranosti in prisluhnimo temu glasu v sebi. Vprašajmo se, kaj bi hotel iz mene 
narediti Bog s svojo milostjo in kaj smo iz sebe naredili mi. Moja vest je moje 
notranje oko. »Če tvoje oko temno, kolika bo tema!« pravi Jezus. In vemo, koliko 
teme je v ljudeh, ker slepijo sami sebe in nočejo poslušati Božjega glasu v sebi. 

Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku: »Vsak je svoje večne sreče ali 



nesreče kovač!« Po: S. Čuk, Misli srca 
 

Vsi vemo: za jesenjo pride mraz in potem sneg in potem zima. In pozimi je vse kot 
mrtvo, le človek in luč ognja kažeta, da življenje še ni umrlo. 

Prav tako vsi vemo, da se bliža večer in noč, ko se sonce prevesi v drugo polovico 
dneva. In ponoči se zdi, kot da je zemlja izumrla, le luči so kakor tleča iskra, iz katere v 
jutru sije novo življenje. Prav tako vemo, da je človeško življenje kot leta, kot dan, da 
vznikne, se razcveta in izgine v nadčutna področja stvarnosti. 

A čeprav znamo urejati življenje v skladu s časi, vedno znova pozabimo na pouk 
narave: oditi bo treba, pa ne v brezno niča, temveč v naročje Stvarnika. Končati in 
dovršiti moramo rast dni na zemlji, potem pa položiti sadove pred Večnega. 

Tako nas uči narava, v kateri živimo. 
Tudi nadnarava naravne danosti podpira in dopolnjuje. Zato nam Cerkev zadnjih 

nedelj cerkvenega leta bere odlomke, ki govorijo o koncu sveta ali poslednjih časih, 
predno bodo nastopile štiri poslednje reči: smrt, sodba, nebesa ali pekel. 

Kakor je vse na svetu minljivo, je minljiv tudi svet sam. Ima svoj začetek in konec. 
Kakor o začetku sveta ne vemo veliko, tako tudi o koncu ne: preroške knjige in 
Kristusove prilike nam te prihodnje resnice skušajo osvetliti. Dejstvo pa je, da ne vemo 
ne ure ne dneva, tako da se moramo truditi za pravo pot vsak dan znova. Le tako bomo 
lahko ob koncu prispeli Njemu v objem. Po: Bogoslužno leto B 
 
TEDEN ZAPOROV 
Pred nami je teden zaporov (od 14. do 20. novembra), ki se po vsem svetu 
vsako leto obhaja v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva 
ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb 
zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh 
drugih, ki skrbijo za zapornike.  
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Pomislite na VRANE: ne sejejo in ne 
žanjejo. Nimajo ne shrambe ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko 
več kakor ptice ste vredni vi! (Lk 12,24)«.  
Upanje nam pomaga prepotovati potovanje iz temin bolečine, trpljenja, 
strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko posije svetloba. Bog skrbi za nas. 
Ne glede na to, kako zmedeno ali težko življenje postane, Bog ni nikoli 
oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi.  
Skupaj stopajmo skozi ta teden molitve in rastimo v našem skupnem 
razumevanju vrednosti, ki jo Bog polaga v vsakem izmed njegovih otrok, 
da bi se tako kot vrane vzpenjali, končno svobodni, polni zaupanja v 
njegovo preskrbo in ljubezen do nas. Molimo za družbeno povezanost in 
obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga, ki hrepeni 
po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu.  
Robert Friškovec, zaporniški vikar 
 
PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR:  
V zakristiji sta na razpolago Pratika (6,50eur) in Marijanski koledar (2,50 
eur).  



VABILO NA KONCERT 
Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa »Glasba na hribu«.  
Na čembalu se bo z glasbenim izborom predstavila vsestranska glasbenica 
Petra Bračko iz Šmarja. Koncert bo danes, v nedeljo, 14. novembra, ob 
17. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje. 
Za vstop na koncert je potrebno izpolnjevati pogoj PCT in nositi zaščitno 
masko.Vstop prost – prostovoljni prispevki – vabljeni! 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 15. do 21. 
novembra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz Hajnskega.   
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Ponedeljek 

15. 11. 2021 
Albert Veliki, 

škof 

  

Torek 

16. 11. 2021 
Marjeta 

Škotska, 

kraljica 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Frančeka Kregarja 

(obl.) in za vse + iz družine 

Kregar 

za † Ano Boštevc 

molitev za duhovne poklice 

Sreda 

17. 11. 2021 
Elizabeta 

Ogrska, redov. 

  

Četrtek 

18. 11. 2021 
Roman 

mučenec 

  

Petek 

19. 11. 2021 
Matilda, 

redovnica 

  

Sobota 

20. 11. 2021 Edmund, kralj 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Franca Šketa 

za † Ano Zvonar 

Nedelja 

21. 11. 2021 
Kristus, Kralj 

vesoljstva 

Darovanje D. 

Marije 

9.00 za † Zlodej Dragota, 

Javeršek Jožefo in Franca, 

Pepco in Jakoba Turk, 

Zobec Veroniko, Jančič 

Terezijo in Marijo 

za † Majer Poldeka 
-  po namenu 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc  (041 576 012). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


