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NEDELJA, 21.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
7.00: živi in + farani
9.00: + Vinko LEŠEK, 4. obl.
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
           + Janez KRIVEC
PONEDELJEK, 22.11.,  sv. Cecilija, devica, mučenka
7.30: za verne duše 
         + Cilko HRASTNIK
            + Dragica ŠUSTER
TOREK, 23.11.,  sv. Klemen I., papež, mučenec
18.00: + Marija VEBER, 8. dan
           + Antun BAČIČ, 8. dan
           + Drago FERFOLJA, 8. dan
           + Slavica ŠON, obl. in Franc
SREDA, 24.11., .sv. Andrej Dung-Lac in dr. vietnam. muč.
7.30: + Danica MAČEK
         + Katarina in Rudi ZEMLJAK
ČETRTEK, 25.11., sv. Katarina Aleksandrijska,  dev., muč.
18.00: + Katarina, Angela KOLŠEK in sorodniki
           + Ljudmila KUMER, 30. dan
           + Martin HRASTNIK, 8. dan
           + Marija ŠIPEK, 8. dan
PETEK, 26.11. obl. posvetitve celjske stolnice
7.30: + Adolf, Marija OJSTERŠEK in stari starši
18.00: + Stanka FRECE 
           + Marija SVENŠEK, 1. obl.
SOBOTA, 27.11., sv. Modest in Virgil, škofa,
18.00: + Mihaela KNEZ, ob 100-letnici rojstva
           + Antonija PEGANC, 29 obl., Jurij, Drago, 
                     Antonija KRAJNC in rodbina HRASTNIK

1. ADVENTNA NEDELJA, 28.11.
7.00: živi in + farani
        + Alojz ŠTORMAN, 50. obl., in vsi ŠTORMANOVI
9.00: + Vinko, Angela KNEZ in rodbina
10.30: + Pavla, 1. obl., in Jože SELIČ
10.30: Sv. Katarina: vsi + iz družin DERNOVŠEK 
            in KOBLIČ

TEDEN KARITAS 
22. – 28. 11. 2021

SRCE, KI SPREJEMA
Teden, ki je pred nami naj bo v znamenju DOBRO-
DELNOSTI. Vsak dan se spomnimo na bolečino 
tistih, ki nosijo križ bolezni, sovraštva, izključe-
nosti, revščine, lakote, zasvojenosti, pomanjkanja 
ljubezni in druge križe življenja. Molimo zanje, da 
dosežejo svoj mir. 
V naši župniji bomo zaznamovali Teden Karitas na 
več načinov: v petek, 26. 11. vas po jutranji maši 
vabimo k pletenju adventnih venčkov. Prosimo, da 
nam pomagate zbrati čim več zelenja, ki ga pri-
nesite v petek zjutraj v župnišče. Dobrodošli tudi 
drugi naravni okraski. Venčke bo mogoče dobiti 
od sobotne večerne maše dalje, po vseh sv. mašah, 
vse do končne odprodaje.  Priporočljiv dar je 7,00 
EUR. 
V sredo, 24. 11. bo potekal v hali Golovec tradi-
cionalni »KLIC DOBROTE, ki ga boste lahko 
spremljali preko TV zaslonov. Kdor zmore, naj po 
svojih močeh daruje za vseslovenske programe po-
moči potrebnim. 
Na prvo adventno nedeljo, ki je hkrati Nedelja Ka-
ritas, naj vaš dom razsvetli prva svečka na venčku 
naših prostovoljcev. To pomeni, da sodelujemo in 
na ta način tudi rešujemo stiske mnogih.
V nedeljo, 28. 11. bo za vse, ki ste pripravljeni pri-
nesti kakšen dar: (npr. konzervo hrane, pridelek 
letine, ali priboljšek iz trgovine po vaši presoji) 
pripravljen zaboj v Antonovi kapeli. Ne sramujte 
se majhne pozornosti. Pomembno je sodelovati. Še 
posebej nas k temu nagovarja »ADVENT«, ki je 
upanje za vse nas. 
Tudi v tem času lahko združimo moči ob upošteva-
nju PCT pogojev. Naj bo blagoslovljen prihajajoči 
adventni čas in bogato obhajanje Nedelje Karitas, 
dragi srčni ljudje!                                               DC

Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljen si nad nebesnim obokom,
hvalevreden in veličasten na veke.
                                                            (Prim. DanD 2, 54.56)



Več je vreden človek po tem kar je, 
kot po tem kar ima

Današnji čas zrcali pravo vrednost človeških oseb-
nosti, vrednot in stališč. Dnevno smo priča raz-
ličnim mnenjem, razlagam, teorijam vezanih na 
epidemijo, posameznikom s svojim glasnim za-
govarjanjem lastnega mišljenja. Če se strinjam z 
enimi, sem proti drugim in obratno – preglasi nas 
množica enakomislečih, ki je bolj kričeča. Ob vsej 
glasnosti nihče ne opazi bližnjega, ki je v stiski, ki 
ne ve kako bo s svojimi dohodki prišel čez mesec, 
nihče ne opazi otroka, ki se vsak dan bolj umika v 
svoj notranji svet, dokler ga lastni glasovi ne pre-
glasijo in je zanj skoraj prepozno... 
V vsem tem kaosu bi se morali vprašati, kaj je prava 
vrednost človeka: ali nas dela vrednega pripadnost 
kričeči množici, ki nasprotuje vsemu, ali nas dela 
vrednega draga obleka, dober avto, denar na ban-
čnem računu, posebna družba, poklic, ki ga opra-
vljamo? 
V Svetem pismu je zapisano: »V katero koli me-
sto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in 
ostanite tam, dokler ne odidete.« Mt 10,11
Kako naj vemo, kdo je v mestu vreden? Odgovor 
je za vsakega od nas drugačen in se skriva v obču-
tljivosti za vrednote, osebni veri, gorečnosti za Go-
spoda in bližnjega ter stališču do nespremenljivega. 
Občutljivost za vrednote nam daje možnost jasne 
prepoznave človekove vrednosti, da z njo ločimo 
človeka, ki deluje duhovno in se posveti nekomu ali 
neki kulturni dobrini ter s tem preseže samega sebe, 
ter človeka katerega čustveno stanje je odraz njego-
vega duševno-nagonskega razpoloženja, ki je v ne-
kih okoliščinah lahko nerealno in varljivo. Svetniki 
oz. ljudje, ki so tako živeli, da jih je Cerkev razgla-
sila za Svete, so hkrati tudi osebe z občutljivostjo za 
vrednote, ki so bile prepoznane kot izredne in svete.  

V tem tednu – 22. novembra goduje Sv. Cecilija 
- njena zgodba je navdihujoča in priča o pristni bož-
ji ljubezni do Gospoda. Zgodovinska pričevanja o 
njenem mučeništvu niso ohranjena, njena zgodba pa 
je zapisana v pasijonu iz 5. stoletja. Zanesljivo je le, 
da ni legendarna oseba, saj so leta 1854 v Kalistovih 
katakombah, poleg kripte papežev, našli njen grob, 
kamor jo je dal pokopati papež Urban. Cecilija se je 
še kot mlado dekle zaobljubila, da želi, zaradi lju-
bezni in zvestobe do Jezusa, ostati devica vse svoje 
življenje. Starši so jo poročili s poganom Valerijem, 
ki jo je spoštoval in imel tako rad, da ni nasprotoval 
njeni zaobljubi. Tudi sam se je odločil, da postane 
kristjan in za krščanstvo pridobil še svojega brata 
Valerijana. Oba pa sta bila kmalu po krstu izdana, 
mučena in obglavljena. Prefekt Turcij Almahij, ki se 
je hotel polastiti njunega premoženja, je dal zapreti 
še Cecilijo. Postavijo jo pred sodbo in Almahij jo 
zasliši:
»Sedaj dobi Cecilija povelje, da pride pred sodbo. 
Ko pride v sobo, kjer so po stenah visele podobe 
nagnusnih malikov, sramežljivo povesi svojo glavo. 
Vse zagomazi po Almahiju, ko vidi pred seboj krotko 
in častitljivo žrtev in, kakor da je ne bi poznal, jo 
vpraša: ‘Dete mlado, kako ti je ime?’
Cecilija: ‘Ljudje me kličejo Cecilija, kristjana pa je 
moje najljubše ime.’
Almahij: ‘Kakšnega stanu si?’
Cecilija: ‘Rimska meščanka sem, iz slavne, plemeni-
te rodbine.’ Almahij: ‘Ali veš, kakšno oblast imam?’
Cecilija: ‘Ali ti veš, kdo je moj ženin?’
Almahij: ‘Kdo?’
Cecilija: ‘Gospod Jezus Kristus. Oblastnik, ravno-
kar si govoril o svoji oblasti, pa je še ne poznaš. Če 
pa hočeš mene o njej poslušati, ti lahko povem čisto 
resnico.’
Almahij: ‘Dobro, le govori, hočem te poslušati.’
Cecilija: ‘Ti pač rad poslušaš samo tisto, kar ti pri-
ja; toda vedi: človeška moč in oblast sta podobni z 

zrakom napolnjenemu mehu; če ga s šivanko pre-
bodeš, se ti takoj skrči.’
Almahij: ‘Žaljivo si začela govoriti…’
Cecilija: ‘Dokaži, da sem kaj takega govorila, si-
cer je tvoje očitanje obrekljivost… ‘
Almahij: ‘Nehaj s svojo predrznostjo in daruj bo-
govom.’
Cecilija: ‘Zdi se mi, da si slep, ker jaz in vsi z zdra-
vimi očmi vidimo, da to, kar ti imenuješ bogove, ni 
nič drugega kot kamen, les in bron… Stegni svojo 
roko in zgrabi; čutil boš, če že s pogledom ne za-
znavaš, da je to zgolj kamen in sicer brez koristi. 
Take kamene podobe so najboljše za v peč, da se 
iz njih žge apno. Niti sebe niti tebe ne morejo pred 
plamenom obvarovati. Samo Kristus te lahko reši 
smrti in večnega ognja.’«

To so bile njene zadnje besede pred sodnikom, ki 
jo je nato ukazal sežgati v peči za segrevanje ko-
peli v njeni lastni hiši. Toda iz plamenov je prišla 
nepoškodovana, nakar je Almahij ukazal, da jo ob-
glavijo. A tudi potem, ko je rabelj trikrat zamahnil 
po njej z mečem, je ostala živa še tri dni in šele 
nato umrla v velikih bolečinah. Častimo jo kot 
zavetnico glasbe, saj naj bi, kot pravi pasijon, 
na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala 
Boga: »Medtem, ko so zvenele orgle, je devica 
Cecilija v svojem srcu pela samo k Bogu…«
Vir za Sv. Cecilijo: http://jagnje.si/sveta-cecilija-zavetnica-cerkve-
ne-glasbe/                                                             (PT)

Letošnji  teden Karitas

“Naj nam bo ta teden 
vsem v spodbudo, da 

bodo naša srca postaja-
la vedno bolj sposobna 

sprejemati druge v 
odprtosti Sv. Duhu!


