
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Tebi je Gospod rekel: ›Ti 
boš pasel moje ljudstvo 
Izraela in boš vladar čez 
Izraela.‹

V Gospodovo hišo  
pojdemo veseli.

On je začetek, prvoroje-
nec med mrtvimi, tako da 
je postal prvi med vsemi 
stvarmi. Bog je namreč 
hôtel, da se je v njem na-
selila vsa polnost in da je 
po njem s seboj spravil 
vse stvarstvo. 

Jezus, spomni se me, ko 
prideš v svoje kraljestvo!« 
In on mu je rekel: »Res-
nično, povem ti: Danes 
boš z menoj v raju.«

S TRNJEM KRONANI ...
Vedno znova odkri-
vamo upodobitve 
Križanega, ki nima 
krone iz trnja, am-
pak nosi kraljevsko 
krono. Križani iz 
čistega zlata, tudi 
križ obdelan v zlatu 
in okrašen z drago-
cenimi dragulji.  Te upodobitve so bile že pred uvedbo 
praznika Kristusa Kralja in pred liturgično reformo   
2. vatikanskega koncila. To je tudi razlog, da je na 
nedeljo Kristusa Kralja dobil svoje mesto današnji 
evangelij. Upodobitve izražajo, da je ta, ki umira na 
križu, zares kralj in sicer v daleč večjem obsegu kot 
kraljestvo zaradi katerega ga tožijo in obsodijo. To celo 
dokumentirajo z napisom nad glavo. V vsem tem lahko 
razberemo prepričanje: kar je Jezus storil in pretrpel za 
nas na križu, je največji zaklad našega življenja. Nase 
je sprejel našo krivdo in nas tako osvobodil za novo 
življenje in nas odrešil.  Z Jezusovo smrtjo na križu se 
je znamenje našega življenja spremenilo na pozitivno. 
Kaj večjega nam Bog ni mogel podariti. Takšen zaklad 
ima lahko tudi dragoceno  podobo.  Seveda pa je popol-
noma razumljivo in prepričljivo, da lahko tudi  križi 
iz preprostega lesa dostojanstveno simbolizirajo ta dar.



DOSTOJANSTVO SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO
Delajmo skupaj, ker en sam ne zmore vsega, ker 
en sam lahko v preizkušnji obupa, ker ima več 
ljudi več znanj in talentov. In nenazadnje, ker 
smo ljudje bitja skupnosti in smo skupaj v vese-
lju. Šele z drugimi ljudmi je naše življenje polno 
in osmišljeno, pa naj gre za mladega ali stare-
ga človeka. Jezus sporoča: »kjer sta dva ali trije 
zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med 
njimi.« Daje nam jasno navodilo, da naj vero in 
konkretno ljubezen živimo med seboj, povezani 
v skupnosti. Iz vere in ljubezni pa rastejo sadovi. 
Tako iz molitve, pogovora in iskanja rešitev pre-
hajamo v aktivnosti. Tudi v Karitas in nasploh v 
župnijah smo najprej hvaležni za vse, ki že so-
delujejo in prostovoljno delajo na številnih pod-
ročjih. Ves čas potrebujemo nove pridne, srčne 
in vztrajne sodelavce, ki bi znali vsaj eno uro na 
teden posvetiti konkretnemu delu za druge, za 
skupno dobro.
Med nami so vedno ljudje v različnih stiskah: 
materialnih, duševnih, zdravstvenih, duhovnih, 
v osamljenosti, na morebitnih stranpoteh in v 
kombinacijah vsega tega. Potrebujejo upanje, 
ki prihaja po Bogu preko nas – ljudi. Iz našega 
srca, besed in dejanj lahko pride pomoč za vse 
ranjene, odrinjene in zapuščene. Tudi njih lahko 
povabimo k skupnemu delu. Skupaj pa pomeni 
sodelovanje tudi z različnimi ustanovami v lo-
kalniskupnosti ter z vsemiskupinami v župniji. 

Velikokrat bomo 
presenečeni, saj 
se bodo osebno 
povabljeni skoraj 
gotovo odzvali. 
Tako bomo Božje 
kraljestvo v ma-
lem gradili že kar 
tukaj na zemlji.

Peter Tomažič, 
generalni tajnik Slovenske karitas

Nima samo Kristus  
kraljevskega dostojanstva. 

Vsi ga imamo. 
Krst, pri katerem smo bili 
maziljeni s sveto krizmo, 

nas je povzdignil 
v kraljevski stan. 

Prejeli smo najvišjo čast. 
Obenem imamo kraljevske 

dolžnosti: da gledamo na ljudi 
okrog sebe in če je potrebno,  

se zavzemamo in skrbimo 
zanje in jih varujemo. 
Rojeni smo kot kralji - 
pri krstu smo prejeli  

to kraljevsko dostojanstvo. 
Vse življenje se moramo učiti, 

kako biti kralj. 
To je naša naloga, poslanstvo 

za vse življenje.

»Cerkev kot celota in 
tudi posamezni kristjani, 

ki jo tvorimo, 
smo v stalni skušnjavi, 
da bi hoteli kraljevati. 

Pravo in edino kraljevanje 
pa je služenje Kristusu 

v ljudeh. 
Cerkev je toliko kraljevska, 
kolikor je tudi njen prestol 

križ in njeno kraljevsko 
žezlo evangelij.«



V stari zavezi je Bog govoril 
Mojzesu iz trnjevega grma 
in se je dal spoznati kot »Jaz 
sem, ki sem.«  V novi za-
vezi so ljudje Božjemu Sinu 
spletli iz tega trnja krono, ki 
jo je kot kralj nosil na križu. 
Izpoved je enaka: Bog je ta, 
ki je tukaj: v trpljenju in v 
našem umiranju. Kakor je 
Mojzesa vodil v Egipt, da 
bi svoje ljudstvo osvobodil 
suženjstva, spremlja Jezus 
tudi nas, da bi nas odrešil.

SVETNIKI v tem tednu
P DAROVANJE DEVICE MARIJE
T Cecilija, devica in mučenka
S Klemen, papež in mučenec
Č Andrej Dung, mučenec
P Katarina Sinajska, mučenka
S Valerijan Oglejski, škof
N PRVA ADVENTNA NEDELJA

SV.  CECILIJA

Cecilija naj bi živela
v Rimu v času papeža 
Urbana I. (222–230). 
Oblastnik je Cecilijo 

hotel pridobiti za 
odpad od krščanske 
vere. Ko se mu to ni 
posrečilo, jo je dal 
sežgati, vendar je 
iz plamenov prišla 
nepoškodovana, 

zato je ukazal, naj jo 
obglavijo. Pasijon pravi, 

da jo je rabelj trikrat 
udaril z mečem, 

vendar je ostala živa še 
tri dni. V tistem času 
naj bi razdelila svoje 

premoženje. 
Papeža Urbana je 

prosila, naj njeno hišo 
spremeni v cerkev.

V 15. stoletju so začeli 
sv. Cecilijo častiti 

kot zavetnico glasbe, 
ker je, kakor pripoveduje 

pasijon, na poročni 
slovesnosti v svojem 
srcu opevala Boga.

Od 5. stoletja naprej Cerkev imenuje skesanega 
zločinca, desnega »razbojnika« Dizma. Jezus je na 
svojem prestolu, križu, obljubil raj njemu - »last-mi-
nute-svetniku«. Jezus ni imel prestolnega govora 
svojemu (odsotnemu) cerkvenemu ljudstvu, ni izre-
kel obsodbe, ni preklinjal ... V svoji smrtni uri je umi-
rajoči Kralj bil v zelo slabi družbi – v tistem groznem 
trenutku je hudodelca razglasil za svetnika.

Ali je Kristus resnično 
naš Kralj? Tako bli-
zu je, tukaj je, hkrati 
nam je mnogokrat 
tako daleč. Podarja 
se nam, ljubi nas, mi 
pa mu ne pustimo 
vstopiti. Ne čakajmo 
predolgo, že danes 
se mu zaupajmo in 
odprimo košček srca, 
da zažari v nas njego-
va luč.
Priporočimo se mu; 
naj nam pomaga, da 
bo naše srce vedno 
odprto za njegovo 
resnico in bomo pov-
sod z veseljem ozna-
njali, da je on Kralj 
našega življenja.
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SVETE MAŠE  
od  21.  do 27. 11. 2022

PONEDELJEK
    7.30 Za rajne (Spomini)
   Za + Vojka Klemenška 
 18.30   Za rajne (Spomini)
 TOREK
    7.30  Za + Jožefo Pahovnik
   Za rajne (Spomini)
 18.30   Za + Cecilijo Operčkal

SREDA
    7.30  Za + Veroniko Kos
   Za + Marijo Sovinc
 18.30    Za + Franca Piberška
         ČETRTEK
    7.30  Za rajne (Spomini)
   Za + Krampačeve
   Za zdravje
18.30  Za + Ano Kralj

PETEK
   7 .30  Za + starše sobratov SDB
   Za + Alojza Sovinca
18.30  Za rajne (Spomini)
 SOBOTA
    7.30  V zahvalo bl. A. M. Slomšku  
   in za njegovo kanonizacijo
   Za + Tilčko Gorenjak
18.30   Za + Martina Potočnika ter  
   Andrejo in Marijo Kodrin

NEDELJA
   8.00   Za + starše Žnidar ter  
   očeta in sina Žnidar
 10.00   Za + Milico in Franca  
   Šlosar

     OZNANILA
•	Danes obhajamo nedeljo Kristusa kralja, zadnjo 

nedeljo v bogoslužnem letu. Začenjamo teden 
Karitas, ki ga bomo zaključili prihodnjo nedeljo, 
ki bo prva adventna nedelja in tudi nedelja Kari-
tas. To nedeljo boste lahko oddali vrečke z darovi. 
Med sveto mašo bo1073, tudi nabirka za Karitas. 
•	V sredo, 23. novembra 2022, bo srečanje prosto-

voljcev Karitas na Slomškovi Ponikvi. Ob 12:00 
bo sveta maša, ki jo bo daroval predsednik Slo-
venske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Nato bo mož-
nost, da se udeležite javne generalke koncerta 
Klic dobrote, ki bo ob 16:00.
•	Ta dan bo ob 20.00 v dvorani Golovec 32. dobro-

delni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v  
stiski.
•	V petek, 25. novembra ob 19.30, bo pri nas večer 

sodobne krščanske glasbe z Odkloplenim Gre-
gom. Gregor bo ta večer tudi pričeval.
•	V soboto, 26. novembra bomo v mladinskem 

centru pletli adventne vence. Pri tem nam bos-
ta pomagala Emil in Romana Špes, ki poučujeta 
na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Za-
želeno je, da prinesete s seboj okraske in sveče 
ter zelenje in obroče za vence. Adventne vence 
bomo prihodnjo nedeljo blagoslovili pri obeh 
svetih mašah.
•	Na razpolago je Glasilo, Marijanski koledar ter 

Družinska pratika.
    NAPOVEDUJEMO

Miklavž že pripravlja 
seznam pridnih otrok, ki bi jih 
rad obdaril. Pričakuje pomoč. 
Najbolj bodo lahko pomagali 

starši, ki poznajo najbolje 
svoje otroke, zato čimprej 
prijavite svoje pridne otroke. 

Prijavnice in prispevek 10 evrov 
oddajte župniku.

4. december ob 17.00


