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32. NEDELJA MED LETOM, 10. 11. 2019 
 

NEKATERI GODOVI  
Ponedeljek: Martin, škof  
Torek: Jozafat Kunčevič, škof, mučenec  
Sreda: Stanislav Kostka, redovnik 
Četrtek:  Nikolaj Tavelić, duhovnik, mučenec  
Petek: Albert Veliki,škof in cerk. učitelj  
Sobota: Marjeta Škotska, kraljica; Jedrt, redovnica  
NEDELJA: 33. NEDELJA MED LETOM  
   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (10.11.) ob  9h:  Za farane 
Ponedeljek ob 17h: Stanko Mezeg, obletna       
Torek ob 17h: V zahvalo   
Sreda ob   7h:  Po namenu    
Četrtek ob 17h: Marjana Bogataj 
                          Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 17h: V čast M. Božji in p.p. Janezu Pavlu II.             
Sobota ob 17h: Anton in pokojni Navoški  
NEDELJA (17.11.)        ob   9h: Za farane  
 

• Jesensko srečanje članov ŽPS in župnijskih sodelavcev  
Škofijski urad za laike vabi na srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih 
sodelavcev, ki bo v soboto, 23. novembra. Srečanje z naslovom Moj dragoceni 
biser bo potekalo v Zavodu sv. Stanislava,  od 9.00 do 13.00 (sledi skupno kosilo). 
 

• Priprava na zakon bo v župnijskih prostorih župnije Selca v soboto, 30.11.2019 
ali v soboto, 1. 2. 2020 od 9.00 do 18.00. Vabljeni pari, ki se spoznavate ali že 
živite skupaj in mislite, da je čas, da se poročite. V cerkvi je nekaj vabil s kratkim 
programom.  

 
 

VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE 
 

»Kristjan, ki svojo lastno smrt zedinja z Jezusovo smrtjo, gleda na smrt kot na 
prihod h Kristusu in vstop v večno življenje«, pravi Katekizem katoliške Cerkve 
(KKC 1020). Cerkev nas uči o štirih poslednjih rečeh človeka, ki so: smrt, sodba, 
nebesa ali pekel. »S smrtjo se konča človekovo življenje kot čas, ki je odprt za 
sprejem ali odklonitev božje milosti, razodete v Jezusu Kristusu… Vsak človek 
prejme v svoji neumrljivi duši večno plačilo takoj ob smrti v posebni sodbi – ki 
postavi njegovo življenje v odnos do Kristusa – bodisi prek očiščevanja bodisi s 
takojšnjim vstopom v nebeško blaženost bodisi s takojšnjim pogubljenjem za 
vekomaj« (KKC 1021.1022). Papež Benedikt XVI. je zapisal, da sodnik ni kdor 
koli: ne angeli, ne duhovi, ne umrli, nobena kozmična sila. Sodnik je samo eden: 
On, Jezus Kristus, prvi in poslednji. Pred sto dvema letoma, 13. maja 1917, se je 

mailto:jozef.dolenc@gmail.com
http://www.zupnija-leskovica.si/


trem pastirčkom v Fatimi prikazala Gospa, vsa belo oblečena in sijala je bolj kot 
sonce. Desetletna Lucija ji je zastavila najpomembnejše vprašanje za vsakega 
človeka: »Bom tudi jaz šla v nebesa? Da, pojdeš«, ji je odgovorila Gospa. »In 
Jacinta?... In Frančišek?« Ni mislila le nase, ampak tudi na druge. »Tisti, ki 
umrjejo v božji milosti in božjem prijateljstvu in so popolnoma očiščeni, za 
vekomaj živijo s Kristusom« (KKC 1023). Nebesa so popolno življenje s presveto 
Trojico, z Devico Marijo, z angeli in vsemi blaženimi. Gospa pa je pri tretjem 
prikazanju razodela otrokom prvo skrivnost, ki je obstajala v strašnem videnju 
pekla. »Videli ste pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov. Da bi jih rešil, hoče 
Bog na svetu vpeljati pobožnost do mojega brezmadežnega srca.« Veliko molimo 
v teh dneh za spreobrnjenje grešnikov in za rešitev duš iz vic.     
 Saduceji v današnjem evangeliju niso verovali v vstajenje, se pravi v večno 
življenje, zato so si izmislili neverjetno zgodbo o ženi, ki je bila poročena s 
sedmimi možmi, ki so drug za drugim umrli, da so Jezusu lahko postavili umetno 
vprašanje, čigava bo torej po smrti žena, ki so jo vsi imeli za svojo ženo.  Jezus 
odgovori, da bo življenje v večnosti drugačno, da bomo podobni angelom, ker 
bomo otroci vstajenja. »Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi 
o gorečem grmu, ko je imenoval Gospoda Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog 
Jakobov, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 

 


