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NEDELJA KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA                    

22.11.  
 

za +Antona, Ano in Jožeta Veber ter Berto Jezernik  

za rajne Lobnikarjeve in sorodnike  
(OPOMBA: MAŠE SO ŠE VEDNO BREZ NAVZOČNOSTI VERNIKOV) 

Ponedeljek Klemen I.                          

23.11.                 za +Franca Tkavc, 30. dan                                                 

Torek Vietnamski mučenci                        

24.11.        za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše       

Sreda Katarina Aleksandrijska                

25.11.                                                    za zdravje                                          

Četrtek Obletnica posvetitve celjske stolnice           

26.11.         za rajne Ledinekove in Kovačkove    

Petek Modest in Virgil, apostola Karantanije                              

27.11. za +Zofijo Verdel, obl.                           

Sobota Katarina Laboure                                         

28.11.          za + Marico in Jožeta Videnšek                                    

NEDELJA PRVA ADVENTNA – NEDELJA KARITAS             

29.11.  
 

  

za +Dušana Pečnik, obl.                  

za +Jožefo in Alojza Podlesnik ter Emilijo Koprivec, obl. 

 

                                  



               KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA              
          

EEvvaannggeelliijj  
 

KRISTUS PRIDE SODIT V SLAVI 
 

Iz svetega evangelija po Mateju  
 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem 
veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred 
njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od 
kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. 
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega 
Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti 
lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in 
ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v 
ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, 
kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli 
tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in 
smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste 
storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹ 
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni 
ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi 
niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste 
sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste 
obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali 
žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim 
bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh 
najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno 
življenje.« 

Mt 25,31–46 

TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE 

 

Če hočemo biti pravični učenci Jezusa Kristusa, učlovečene Božje Besede, se mora naša vera 

»učlovečiti«: naučiti se moramo prepoznavati obličje Boga v obrazih ljudi okoli sebe. To pa nam z 

živimi slikami, vrednimi znamenitih fresk v Sikstinski kapeli, dopoveduje današnji evangeljski 

odlomek o poteku vesoljne sodbe. Bogu pravilno služimo samo tedaj, če imamo odprto srce, oči in 

roke za ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi ali stiski. »Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od 

teh  mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) 

»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni do bližnjega, po telesnih delih usmiljenja?« se sprašuje 

p. Albin Šrkinjar v premišljevanju o sodnem dnevu. »Kje je ljubezen do Boga, kje naše dolžnost do 

njega? Brez dvoma bo vse to tudi predmet Božje sodbe, a Jezus se hoče v svojem opisu omejiti na 

poglavitno: na ljubezen. Tudi hoče poudariti, da brez ljubezni do bližnjega ni ljubezni do Boga. 

Povedati hoče, da je ljubezen prva … Kdor ne ljubi brata, ne ljubi Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. 

Tudi v najmanjšem bratu moramo gledati Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili neizmerne zaklade, je 

v osebi našega brata hvaležen za kos kruha, za čašo vode, za kratek obisk. To je dejstvo, to je gola 

resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini »generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh 

kaj vemo o Jezusu, če se še nismo naučili bratske ljubezni, kakšno od nas zahteva?« 

Katekizem Katoliške cerkve pravi: »Ravnanje z bližnjim bo razodelo sprejetje ali odklonitev milosti in 

Božje ljubezni … Z odklonitvijo milosti v tem življenju se vsakdo že sam sodi, prejme po svojih delih 

in se more celo za večno pogubiti, če zavrača duha ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno rečemo, da 

je vsak človek, ki nam je poslan na pot življenja, dejansko od Boga ponujena milost, da mu izkažemo 

dejavno ljubezen. 
Po: F. Cerar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Kapela Kristusa Kralja v Logarski dolini       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastanek praznika Kristusa 

Kralja bi mogli povezati s 

propadom kraljestev ob 

koncu prve svetovne vojne: 

Nemčije in Avstro-Ogrske. 

Svet je bil v razvalinah in 

tičal globoko v zlu tudi 

zaradi razpredajoče se 

boljševiške revolucije. Tudi 

zato je sv. Pij XI. leta 1925 

za vso latinsko Cerkev 

uvedel praznik Kristusa 

Kralja, čigar kraljestvo  naj 

bi spet jasneje zažarelo kot 

kraljestvo resnice in 

življenja, kraljestvo svetosti 

in milosti, kraljestvo 

pravičnosti, ljubezni in miru. 

Kasneje je bil praznik 

pomaknjen na konec 

cerkvenega leta (prej je bil 

na nedeljo pred vsemi 

svetnimi) in s tem osvetlil 

Kristusa kot Kralja časov in 

vekov, Kralja vesoljstva in 

večnosti. Ta praznik 

praznujemo v zavesti, da je 

Kristus naš kralj in da ima 

njegovo kraljestvo prostor v 

naših srcih. 
 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4 



 

 

 

 

Spoštovani! 

Na žalost se je spet ponovilo to, kar smo doživljali že spomladi. Zato bi vam rad 

delno ponovil, kar je veljalo tudi takrat.  

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že kar veliko let 

omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bomo lahko spet imeli skupaj maše po cerkvah, bom povedal in objavil, koliko 

smo zbrali.  


