25. november 2012

NEDELJA

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

25.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +D ušana Pečnik, obl.
ob 10h za +Jožefo in A lojza Podlesnik, obl.

Ponedeljek

Obletnica posvetitve celjske stolnice

26.11.

ob 18h za +Jožico V ipavc

Torek

Modest in Virgil, apostola Karantanije

27.11.

ob 7h

Sreda

Katarina Laboure

28.11.

ob 7h

Četrtek

Filomen

29.11.

ob 8h

Petek

Andrej, apostol

30.11.

ob 18h za +A ndreja K rižan in r. K rem šove

Sobota

Eligij

01.12.

ob 7h

NEDELJA

1. ADVENTNA

02.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A ntona, A no in Jožeta V eber, obl.
ob 10h za +Franca in Jožefo V eber

za +M arijo in Jakoba K rajnc
za +Cecilijo in M arijo Ž užek
na Pernovem za +Šim eta D ebelič

za +Ivana in Frančiško B orinc

*
V sredo, 28.11., ob 20.00, bo v dvorani Golovec v Celju 22. dobrodelni koncert
KLIC DOBROTE.
*
Prihodnjo nedeljo (2.12.) bo v cerkvi v Šempetru ob 15. uri dekanijska revija
cerkvenih pevskih zborov. Sodeluje seveda tudi naš cerkveni mešani pevski zbor.

**********************************************************************************

OB PRAZNIKU KRISTUSA KRALJA

Jezus je odgovoril:
»Moje kraljestvo
ni od tega sveta;
ko bi bilo moje kraljestvo
od tega sveta, bi se
moji služabniki bojevali,
da bi ne bil izročen Judom;
tako pa moje kraljestvo
ni od tod.«
Pilat mu je tedaj rekel:
»Torej kralj si?«
Jezus je odgovoril:
»Tako je, kralj sem.
Jaz sem za to rojen in sem
za to prišel na svet,
da spričam resnico.
Vsak, kdor je iz resnice,
posluša moj glas.«
(Jn 18,36–37)

Ob “kralju sramote« se mora odločiti tudi naša vera v Kristusa. V taki podobi gre namreč Jezus v svoji
Cerkvi skozi stoletja svetovne zgodovine. Cerkev je namreč naprej živeči Kristus, je Kristusovo
skrivnostno telo! Ob podobi Kristusa Kralja, ki se kaže v svoji nemoči in ponižanju v Cerkvi, so se že
mnogi spotaknili. Podoba bičanega in s trnjem kronanega Kralja, ki se razodeva v svojem
skrivnostnem telesu Cerkvi, je že marsikaterega zmotila. Ali si tudi ti med njimi?
Glasnik 11

