ŽUPNIJE GALICIJA
21. november 2021

NEDELJA

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

21.11.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Marijo, Rudolfa in Saro Veber, obl.
10.00 za družino Rednak

Ponedeljek

Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe

22.11.

18.00 za +Jakoba in Angelo Ograjšek
ter Šteknečanove starše, obl.

Torek

Klemen

23.11.

18.00 za +Franca Lešnik

Sreda

Vietnamski mučenci

24.11

18.00 za +Alenko Arh, 30. dan

Četrtek

Katarina Aleksandrijska

25.11.

8.00 na Pernovem za +Štefko Humski

Petek

Obletnica posvetitve celjske stolnice

26.11.

18.00 za +Venčeslava Jošt ter Hermana in Tilko Tkalčič

Sobota

Modest in Virgil, apostola Karantanije

27.11.

8.00

NEDELJA

1. ADVENTNA – nedelja Karitas

28.11.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik, obl.
10.00 za +Alojza in Jožefo Podlesnik, obl., ter Emilijo Koprivec

za +Jožeta in Marijo Videnšek

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Evangelij
KRISTUS SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ
Iz svetega evangelija po Janezu
Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je
odgovóril: »Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?«
Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te
izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od
tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji
služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo
ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je
odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel
na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj
glas.«

Jn 18,33–37

KRALJ, KI DELI OBLAST Z NAMI
Kristus ima do nas podobno razmerje, kot vlada med
dvema človekoma, ki sta pripravljena svoji življenji za
vedno povezati v zakonski skupnosti. »Kar je moje, je
tvoje,« pravi on in ona mu enako odgovarja. Pa tudi
najbolj idealna zakonska skupnost ne dosega tolikšne
edinosti, kot je tista, ki zavlada med Kristusom in nami, če
se mu povsem odpremo. »Po posvečujoči milosti smo
čistokrvni kraljevski rod,« piše p. Albin Škrinjar. »Kristus
Kralj že sedaj v nas kraljuje, v nas zmaguje, nas visoka
dviga in nas dela silno bogate. »Jezus s svojim naukom in
s svojim življenjem vse postavlja na glavo: kar je v
človeških očeh veliko, je v Božjih neznatno, kar bi po
človeških merilih zmagovalo, dejansko izgublja. Pred
sodnikom Pilatom stoji Jezus kot nemočen obtoženec, ki
ga čaka sramotna smrt na križu, dejansko pa gre naproti
dokončni zmagi – zmagi resnice, Božje resnice o svetu in
o človeku. »Res je, kralj sem,« reče Pilatu, »ker sem zato prišel na svet, da pričujem za
resnico.« Pilat v svoji duhovni slepoti sprašuje: »Kaj je resnica?« Jezus mu ne odgovarja z
besedami, temveč bo vsem odgovoril z najvišjim dejanjem ljubezni – darovanjem svojega
življenja. Veliki teolog Hans Urs von Balthasar pravi: »Resnica je Očetova ljubezen do sveta,
ki jo Sin predstavlja v svojem življenju, smrti in vstajenju. Križ je dokaz za resnico, da Oče
tako zelo ljubi svoje stvarstvo, da je vse to dopustil.«
Svoje pričevanje pred Pilatom je Jezus sklenil z besedami: »Kdor je iz resnice, posluša moj
glas.« Kaj pomeni biti iz resnice? P. Albin Škrinjar v svoji knjigi Poznaš Kristusa? odgovarja:
»To pomeni biti tako razpoložen, da se resnice oklenem … Verska resnica in vsaka resnica,
ki nas uči, kako je treba živeti, zahteva od človeka žrtev. Mnogi se boje žrtev, zato beže od
resnice. Pred resnico, ki jim ni ljuba, ljudje radi zaprejo oči. Ljudje tega sveta večkrat
zamižijo pred sleherno resnico.«
Če hočemo »sovladati« s Kristusom, mora biti naše srce odprto njegovi resnici in njegovi
luči.
Po: S. Čuk, Misli srca

Z današnjim praznikom končujemo cerkveno leto
Cerkveno leto v Katoliški cerkvi se sklene z današnjim praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva.
Cerkev je Kristusa za Kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem
poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem vnebohodu,
najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.
Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 uvedel papež Pij XI. (1922–1939). Uvedbi praznika se
pogosto pripisuje tudi povsem določen zgodovinski pomen: Cerkev je hotela v obdobju
totalitarizmov utrditi Kristusov kraljevski status in tako relativizirati prizadevanja režimov, ki so
si lastili absolutno oblast nad človekom in stvarstvom. A papež Pavel VI. je še posebej
poudaril eshatološki pomen te nedelje in jo razglasil za slovesni praznik. Poudarjena sta bila
pomen in vloga Jezusa Kristusa kot osrednje osebnosti v cerkvenem letu, ki je tesno
povezano z bogoslužnim koledarjem Cerkve.
Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po Bogu in želje, da
bi mogel biti združen in povezan z Bogom. To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi
sveta se bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem
odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za kristjane ni
razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi
Kristusovega življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo
na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v
času.
Po: radio.ognjisce.si

PODOBA KRISTUSA KRALJA
V CELJSKI STOLNICI

SVETA CECILIJA –
PROSI ZA NAS !

Drage cerkvene pevke in pevci, zborovodje in organisti !
Jutri, v ponedeljek, 22. novembra, goduje sveta Cecilija, ki je zavetnica cerkvene
glasbe in petja. Skupaj z njo godujete tudi vi, zato vam čestitam in voščim še veliko
lepih dni na vajah in seveda ob petju v cerkvi in na koru.
Živimo v čudnem času, ko se zdi, da ničesar ni več tako, kot je bilo. Vse se
spreminja, marsikaj tudi na slabše. Po cerkvah nas je pri mašah manj, kot nas je bilo
včasih. Razumljivo, na to vplivajo ukrepi in tudi strah pred okužbo. To se pozna tudi
pri pevskih zborih. Nikakor ni to očitek, saj smo prizadeti vsi na mnogih področjih.
Ob godu svete Cecilije bi vam rad povedal, da smo vam vsi farani, ki pridemo v
cerkev, kolikor nam je mogoče, zelo hvaležni in vas imamo radi. Hvala vam za neštete
ure vaj in za čudovito petje ob nedeljah in praznikih prejšnjih let in tudi danes. Oziramo
se na kor in smo veseli, četudi vas je kdaj samo deset namesto trideset. Saj vemo, da
naredite, kar morete.
Verjamemo, da bodo težki časi epidemije minili. Želimo vam, da bi vam Bog
ohranil zdravje in da bi se znova družili in srečevali. Naj ne bo nikomur nerodno, če ga
nekaj časa ni bilo. Pridite znova – z veseljem, da nam je to sploh mogoče. Znova
zapojte Bogu slavo – tako starejši in mlajši pevci in pevke! Mi pa se bomo spet
hvaležno ozirali na kor.
Naj velja to, kar je nekdo od vas napisal na tablo v sobi, kjer imate vaje:
ENKRAT PEVEC – ZA VEDNO PEVEC !
Janko, župnik

*
Od 22. do 28. novembra bo TEDEN KARITAS.
V okviru tega tedna bo v sredo, 24. novembra, ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju
dobrodelni koncert KLIC DOBROTE za družine v stiski.
Vstopnice so na voljo na telefonski številki 01/300 59 60.
Za obisk koncerta je potrebna prijava in izpolnjevanje PCT pogoja.
*
V nastajanju je igrano-dokumentarni film o blaženem Antonu Martinu Slomšku.
Odbor, ki snemanje filma pripravlja, prosi za pomoč in podporo. Vsa informacija o tem
je na listu, ki ga lahko dobite v cerkvi.

