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TEDEN ZAPOROV 2020: ZDRUŽENI V ZAPORI
ZATO SKUPAJ MOLIMO, ZATO SKUPAJ DELUJMO,
ZATO SKUPAJ POVEJMO: TI NISI SAM/A!
Teden zaporov se v svetu odvija že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že šestnajsto
leto … Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite in se hkrati vprašate,
ali lahko kot posameznik ali skupnost
storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.
ZDRUŽENI V ZAPORI, združeni v molitvi. Za vse tiste, ki so še naprej v zapori, ki
živijo z omejitvami svobode, v okrepljenem strahu, ki trpijo tesnobo ali jezo, občutijo
nemoč ali brezup. Skupaj zato molimo, skupaj delujmo in si povejmo: TI NISI SAM/A!
Zaprte osebe vedo vse o zapori, ki je precej bolj neusmiljena kot izkušnja ’ostati
doma’, ki so jo številni izkusili med virusno pandemijo. Vendar so se zunaj zaporskih
zidov ljudje vseh starosti morali naučiti, kako se prebijati skozi negotovost, mnogi so
občutili strah, zbeganost in pomanjkanje nadzora. V preteklih mesecih smo izgubili
svobodno bližino naših najbližjih, celo vse do točke smrti. Nekateri ljudje so v tem
času občutili neznosno breme bolečine in žalosti. Nekateri so bili osamljeni in
izolirani, spet drugi so si želeli več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se občuti za
zaporskimi zidovi 365 dni na leto.
Ko med letošnjim tednom zaporov molimo za vse kakorkoli vpletene v kazensko
pravosodje, za zaporsko osebje, svojce zaprtih in za same zaprte osebe, ne
govorimo o socialni distanci, ampak o fizičnem distanciranju. 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.
Molimo, da bi med prostori naše polomljenosti in lepote odkrili našo notranjo svobodo
in mir, ki je vkoreninjen v ljubezen, upanje, in mir Boga, ki se je razkril v Jezusu
Kristusu in je prisoten v moči Svetega Duha, nikoli v zapori.
Rachel Treweek, Anglikanska cerkev

Pon., 16. 11.
Marjeta Škotska
Tor., 17. 11.
Elizabeta Ogrska
Sre., 18. 11.
Posv. bazilik
sv. Petra in Pavla
Čet, 19. 11.
Matilda
Pet., 20. 11.
Edmund
Sob., 21. 11.
Ned., 22. 11.

Ob 17. uri
za + Antonijo Repnik
Ob 17. uri za + Bogomirja Karata, obl.
Mirka in Bojano ter starše Praprotnik
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Franca Pogača
Ob 17. uri
za + Izabelo Miklavc ter vse + Kralove
Darovanje Device Marije
Ob 17. uri za + Mitja Kanopa
JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
Ob 8. uri za + Stanislava Reka
Spomin: Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje

TEDEN KARITAS 2020: SLIŠIM TE
Teden Karitas 2020 obeležuje 30 letnico organizirane Karitas v Sloveniji, nagovarjalo
pa nas bo geslo: »SLIŠIM TE«, ki še posebej nagovarja v teh težkih časih.
Nadškof Cvikl je ob tem povedal: »Letošnji teden Karitas bo drugačen, kot so bili
dosedanji. Manj prazničen, pa bolj delaven. Vedno bolj se kaže, da ljudje v tem času
negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno pomoč. Z drugo
besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko zaupali svoje težave. Malo
je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti,
samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega...«
Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu.
• Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo … Zaradi
epidemije s Covid 19 letos tradicionalno romanje sodelavcev Karitas na
Slomškovo Ponikvo odpade. Sveta maša za sodelavce Karitas bo v
nedeljo, 29.11.2020 ov 10h v maribosrki stolnici, kjer bo maševal mariborski
nadškof in predsednik Slovenske karitas Alojzij Cvikl. Sveto mašo bo
mogoče spremljati preko neposrednega prenosa na RTV SLO, 1. program.
• Klic dobrote 2020 … V sredo, 25. 11. 2020, bo potekal že 30. dobrodelni
koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Zaradi epidemije bo
izvedba koncerta v studio 1, RTV Slovenije. Spremljamo pa ga lahko v
neposrednem prenosu na I. programu RTV Slovenije, Radia Slovenije in

Radia Ognjišče od 20.05 dalje. V času koncerta in tudi še ves december
bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vabljeni, da
se nam pridružite na enem izmed naštetih medijev.
Najlepše se zahvaljujemo za vaše sodelovanje in delo, ki ga opravljate v dobro
bližnjega. Z željo po čim več zdravja in notranjega miru vas lepo pozdravljam,
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Pon., 23. 11.
Klemen
Tor., 24. 11.
Andrej Dung-Lac
Sre., 25. 11.
Čet., 26. 11.
Valerijan Oglejski
Pet., 27. 11.
Modest in Virgil
Sob., 28. 11.
Katarina Laboure
Konec
cerkvenega leta

ADVENTNI ČAS

Začetek
novega
cerkvenega leta

Ob 17. uri
za + Janeza Pongraca
Ob 17. uri
za + Amalijo Grubelnik in Marjana Osvalda
Katarina Aleksandrijska
Ob 8. uri za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Hildo Mihelič, obl.
Ob 17. uri za + starše Jožefo in Gregorja Miklavca ter
3 sestre in 3 brate
Ob 17. uri za + Marijo, Jožico in Ivana Turičnika ter
vse + na Resovem
Advent! Naš advent! Moj advent!
Kako si bil včasih predvidljiv! Koledar je pokazal na tvoj
začetek in koledar je povedal za tvoj konec. Vmes pa vse
predvidljivo, vse po pričakovanju. Prazniki, venec, pesmi,
mah, pšenica … piškoti, molitve, mrak …
Letos pa ostaja trden samo koledar. Toda … ali ni to še
bolj adventno? Ko zares, prav zares pričakuješ, ne veš
točno, kaj prihaja. Zavito je v skrivnost. Bolj ko so
pričakovanja določena, bolj jih zna doleteti razočaranje.
Judje so pričakovali mesija in rešitelja. Imeli so točen
seznam želja … kaj želja, zahtev! Jezus pa jih ni kaj dosti
upošteval. In prišlo je razočaranje … boleče razočaranje
za mnoge.
Letos, ko je tako malo gotovosti, skušajmo tudi mi
prepustiti Bogu, da nas obišče na svoj način. Da nas
preseneti. V tebi, dragi advent, se učimo prepoznavati
Božje delovanje in prihajanje v preteklosti … razbirati
sledi njegovega prihajanja v sedanjosti … in upati, da
ga bomo srečali, ko bo prihajal v bodočnosti, dokler
ne pride naproti kot naš cilj. Adventni sopotnik

Ned., 29. 11.
PRVA ADVENTNA
NEDELJA

Ob 8. uri
za + Antonijo Krištof
Spomin: za vse + na Buznikovem

TUDI ZAME JE NEKDO MOLIL …
Pred leti mi je neka prijateljica dejala, da jo je sin vprašal, zakaj toliko hodim v
cerkev … če še nisem dobila, kar sem prosila. Rekla sem, naj mu pove, da sem
dobila, da pa imam še toliko sorodnikov in prijateljev, ki so daleč od Boga in za
katere molim. Tudi zanj. Ko mu je to povedala, je rekel: »Če je tako, potem pa
naj kar hodi!«
Tudi zame je nekdo močno molil. Moja babica. Ko sva bila otroka, sva si bila z
bratom kar naprej v laseh. Nihče naju ni mogel prepričati, naj nehava. Mama je
rekla, da se je babica križala in šepetala: »Poglej, kaj so nekrščeni otroci.« Vem,
da je molila za naju. Danes sva midva v vsej najini veliki družini edina, ki z lahkoto
stojiva na velikih liturgijah, drugi se hitro izmuznejo. Ko sem sama prosila Boga,
da bi se moja hči dala krstiti, mi je bil v veliko olajšanje stavek, ki ga je izrekel
sveti Ambrož sveti Moniki, ko je prišla prosit za svojega sina, svetega Avguština:
»Žena, pojdi v miru, sin tolikih molitev in solza se ne more pogubiti!«
Ko sem se mnogokrat znašla v življenjskih stiskah in molila k Mariji, naj mi
pomaga, sem opazila, da milost ne prihaja le k meni, ampak tudi k tistim, s
katerimi sem bila v sporu. Pozneje sem zvedela za prelepo podobo Marije, ki
razvezuje vozle. In res … molitve k njej razvežejo vse te notranje in zunanje
zavozlanosti, ki se jih niti ne zavedamo, ker občutimo samo lastno bolečino.
Ona pa daje vsem.
Pred kratkim sem prebrala pogovor z neko nono (stara je 92 let), ki je rekla, da
sploh ne zna moliti zase, da vse življenje moli za druge. Nekoč sem se nekemu
menihu pritoževala, da sem včasih tako utrujena, da zvečer nimam moči, da bi
molila. Nasmehnil se je in mi svetoval: »Pokrižaj se in reci 'DRAGI BOG, Z
MOLITVAMI TISTIH, KI ME IMAJO RADI, ME REŠI!'«
Mogoče najbolj molim zase, ko molim za drugega. Ko sem začela hoditi v cerkev,
mi je nekdo posmehljivo rekel: »A hodiš k tistim tercijalkam, ki vse dni brez veze
tam nekaj žebrajo?« Molijo za vse, tudi za tiste, ki so daleč od Boga … molijo za
vse mesto … za ves svet … Ne veš, da tudi zate. Bodi raje hvaležen.
Milada Kalezić, gledališka igralka, BOŽJE OKOLJE, 5/2020
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