
Oznanila 
LIBELIČE -  SV. MARTIN 

48. teden 

 

NEDELJA 
22.november 

34. nedelja med letom — 

Jezus Kristus, Kralj 

vesoljstva 

11:00  + očeta  Ivana Vernekarja 

PONEDELJEK 
23.november 

Sv. Klemen I., papež in 

mučenec 
 

TOREK 
24.november 

Sv. Vietnamski mučenci 16:00  + Križanovo Marico in sorodnike 
19:00     Seja tajništva PZŽD  v Dravogradu 

SREDA 
25.november 

Sv. Katarina Sinajska 11:00     KARITAS - PONIKVA 

ČETRTEK 
26.november 

Sv. Leonard 

Portomavriški 
17:00     DRUGI RAZGOVOR ZA KRST  
              /starši + botri/ v Dravogradu 

PETEK 
27.november 

Sv. Modest in Virgil 16:30     DUHOVNA OBNOVA ZA ŽPS, BRALCE BOŽJE   
                   BESEDE, MOLITVENIH SKUPIN  
                   V DRAVOGRADU 

16:00  + Ano /2 o.s./ in Pavla /32 o.s./  Vidermana 
              /Mališnikove starše/ 

SOBOTA 
28.november 

Sv. Katarina Labouré  

NEDELJA 
29.november 

1. adventna nedelja - C, 

nedelja Karitas 
08:00  + Amalijo Pšeničnik in Pavla Jergača 
 

10:00      V ČRNEČAH  LEPA - ANDREJEVA    
               NEDELJA - GOST - G. J. KOPEINIG 

 

13:30      ZVEZNO ADVENTNO peš ROMANJE   
               iz Labota v Šentpavelski samostan 
13:00      prevoz iz Dravograda  
13.30 -    iz Labota peš v Šentpavel.  Bodite točni! 

 
Bog je popoln in mi ustvarjena bitja; rojeni smo, ker je Bog tako hotel in ima z nami načrte; pred njim se 
bomo prikazali z dobrimi deli, ali pa praznih rok. Zato ne zapravimo priložnosti in izkoristimo talente, ki smo 
jih prejeli. 
  
Pred Bogom ni razlik: vsakemu je odprt dostop v nebeško kraljestvo, vendar nam ni nič vsiljeno. Vsakdo se 
mora sam odločiti za Boga ali proti njemu, da ga bo častil ali bežal vstran od njega. 
 
Konec sveta bo povezan z Jezusovim ponovnim prihodom, ko bo prišel kot sodnik vsega stvarstva. Pred njega 
bomo stopili brez maske na obrazu, počastili ga bomo s tem, kar bomo prinesli s seboj: z dobrimi deli ali 
praznih rok in osramočeni. Sedaj imamo priložnost, da s sposobnostmi, ki smo jih prijeli, osrečimo svoje 
bližnje. 
 
Božje kraljestvo je drugačno od zemeljskih kraljestev, zgrajeno je na služenju in podarjanju samega sebe. Ko 
ga je Pilat spraševal, ali je zares kralj, je Jezus odgovoril: »Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da 
pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 
  


