RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMA

23.11.2020
PONEDELJEK
Klemen, papež

ZA ZDRAVJE, V ČAST ANGELOM
VARUHOM, Tomaj 120

24.11.2020
TOREK

++ ŽIVEC, Dobravlje 28, p.n. Križ 244

Andrej Dung in drugi vietnamski
mučenci

25.11.2020
SREDA
Katarina Aleksandrijska,
mučenka

26.11.2020
ČETRTEK

V ČAST MATERI BOŽJI, Tomaj 19

V ČAST MATERI BOŽJI, Tomaj 7

Valerijan Oglejski, škof

27.11.2020
PETEK
Virgil in Modest, ap. Koroške

28.11.2020
SOBOTA
Katarina Laboure, devica

PO NAMENU Križ 260

+ LOJZKA KOKOŠAR, Križ 118

29.11.2020
1. ADVENTNA NEDELJA
(nedelja Karitas)

+ Jože škapin, Kazlje 29 in 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.

OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
JEZUS KRiSTUS KRALJ VESOLJSTVA

Štev.:48/LETO VIII.

22. NOVEMBER 2020
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

postane takšen kot najmanjši in kdor vlada kot tisti, ki služi. « (prim. Lk 22, 26 - 27). Koncept, ki
bi ga danes opredelili za nezaslišanega, ker »revolucionarno« spreminja tudi sam koncept
avtoritete, pri čemer se to prepoznava v službi in samoodpovedi, ne pa v hegemoniji in
imperializmu, in v ponižnosti ter kot prvi pogoj najde ustrezen odnos z ljudi. Vsak je odgovoren
za vse ostale, ima občutljivo vlogo, zaradi katere je odgovoren za vsakega človeka in vsako
situacijo, njegov položaj pa vključuje tudi posebno vlogo bližine tistim, ki so "majhni". Tisti, ki
vlada torej, je tisti, ki služi več kot vsi drugi. Jezus Sin človekov, ki je prišel služiti in mu ne bo
treba služiti (Mk 10,45), razkrije amega sebe kot skrbnega pastirja, za katerega je vsaka glava
črede dragocena, edinstvena in neponovljiva. Sam dokazuje odnos pravega kralja, ki se postavi
v službo tudi najbolj ogroženim ovcam, ki se sklanjajo k ponižnim, revnim in gobavim, da se jim
kot služeči Kralj postavi v isto raven, ko skrbi za njihove moralne in materialne potrebe, zato
ker v svoji pozornosti in razpoložljivosti nikogar ne diskriminira in nikogar ne privilegira, razen
najmanjših in izključenih.

