RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMA

30.11.2020
PONEDELJEK

OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
1. ADVENTNA - NEDELJA KARITAS

+ JOŽA BOŽIČ, ŠEMBID, P.N. darovalca

Andrej, apostol

01.12.2020
TOREK

+ NADA FABAC, Križ 109, p.n. Križ 145

02.12.2020
SREDA

V PRIPROŠNJO SV. DUHU ZA BIRMANCE
IN NJIHOVE DRUŽINE, Dutovlje 21

03.121.2020
ČETRTEK

V DOBER NAMEN, Tomaj 18

Frančišek Ksaver, duhovnik

04.12.2020
PETEK
Janez Damaščan, duh.c.učitelj

05.12.2020
SOBOTA

+ MILAN MIKLAVEC, Grahovo Brdo 6,
8.dan

+ MIROSLAV ABRAM, Kazlje 45a,
8.dan

Saba, opat

06.12.2020
2. ADVENTNA NEDELJA

ZA ZDRAVJE FARANOV

J


PRIPOROČAM SE ZA NAROČILA SV.MAŠ. Sv.maše so zasebne, brez ljudstva.
MOLITEV OB ČASU EPIDEMIJE:
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Štev.:49/LETO VIII.

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,33-37)

29. NOVEMBER 2020

prihod ali vrnitev cesarjev ali vojaških voditeljev po vojnem zmagoslavju in ki je od četrtega
stoletja naprej značilna za cerkev "Prihajanje" Boga, ki vstopi v zgodovino človeštva na nov
način, in zato je pričakovanje, da se to upanje uresniči in je to, četudi zahteva stalno izvajanje
vaj, lahko le razlog za zadovoljstvo, kajti veselje je ravno sestavni del popolnega in
dokončnega srečanja z Bogom. Adventno obdobje nas obvešča o tem, da je Bog prisoten,
hkrati pa je tudi naša prihodnost, da "je" vedno, torej hodi z nami in nas ne zapušča, pa vendar
je vedno "prihajajoči", ki pride k nam. Besedilo Razodetja pravi: »Mir od tistega, ki je bil, ki je
in ki bo prišel« (Raz 1, 4), da je Bog večnost, vedno prisoten, a ki šele pride na svet. Teolog
Moltmann opaža, da se v evropskih jezikih pojem "prihodnost" razlikuje od pojma "advent":
prihodnost vključuje postajanje, nenehno preobrazbo, ki izhaja iz biti; advent je približno
rečeno prihajajoč. Bog torej ni "prihodnost" v smislu, da se preobrazi ali spremeni v času, saj
je večnost in popolnost; on je advent, torej tisti, ki pride in se nam približa in v katerem
najdemo svojo prihodnost. Namesto tega bi morali biti mi tisti, ki se preobrazimo in
spremenimo pogoje na bolje, tako da lahko v Bogu najdemo svojo prihodnost. Kaj bo dejansko
moral zgraditi Gospod sam, ki v svoji posvečujoči milosti prebiva v nas in prinaša obilne
preobrazbe in novosti; Bog najde prostor v nas in skrivnostno deluje v našo korist, vendar ne
brez našega sodelovanja pri milostnem delu z dobro voljo in ponižnim razpoloženjem.

