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KRISTUS PRIČUJE, DA JE RES KRALJ
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.«

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

KRISTUS KRALJA VESOLJSTVA - ZAKLJUČEK CERKVENEGA LETA
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.
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. Mnoga leta se ne začenjajo s 1. januarjem. Z njim se začenja
samo koledarsko leto. Mnoga druga nova leta (začetek krogotok dni) se začenjajo
na različne datume v koledarskem letu: 1. september – novo šolsko leto; 1.
oktober – novo študijsko leto; 1. adventna nedelja – novo cerkveno leto; datum
rojstnega dne – novo življenjsko leto. Verjetno bi našli še mnoga druga leta, ki jih
začenjamo. Ja, kmalu bo tudi tisto, na katerega pomislimo, ko slišimo novo leto, to
je novo leto 2022.

DOGODKI V ŽUPNIJI
Delavnice Karitas so odvisne od veljavnih pogojev.
torek, 23. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00
sreda, 24. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00
četrtek, 25. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00
sobota, 27. 11. 2021 – prodaja venčkov na tržnici
Za vse udeležence je obvezen pogoj PCT!
Prosimo, da pri sodelavcih Karitas-a rezervirate adventni venček. Priporočeni dar
za venček je 10 EUR. Hvala za vaš dar. Hvala tudi vsem pridnim rokam, ki venčke v
teh delavnicah spletajo. Iskrena hvala za požrtvovalnost.
*******************

1. ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA KARITAS, 28. 11. 2021
Družinska sv. maša je ob 9.00. Prav tako je to Nedelja Karitas, zato gre del
župnijske nabirke za Karitas. Prav je, da se spomnimo vseh sodelavcev
naše župnijske Karitas in se jim za njihov trud z besedo in v srcu iskreno
zahvalimo. Prav tako hvala vsem, ki s svojimi darovi za Karitas lajšate
težave mnogih družin in posameznikov v stiski.
Hkrati začenjamo adventni čas, ki je čas tudi tihega duhovnega ždenja v
naših srcih, da jih pripravimo na Rojstvo. Naj bo adventni venček
duhovno središče družine ves adventni čas in naj nas zbira okoli sebe ob
prižiganju svečk in družinski molitvi ter pripravi na božič.
*******************

OTROCI ZA OTROKE - ADVENTNI KOLEDAR 2022
Otroci bodo pri verouku tudi letos povabljeni k adventni akciji Otroci za
otroke. Dobili bodo Adventni koledar 2022 z zanimivimi zgodbami iz
življenja misijonarja patra Miha Drevenška, kjer jih na sredini čaka karton
z navodili za sestavo škatlice. Kdor bo želel zbirati denar za uboge otroke,
naj zbira ves adventni čas v škatlico. Ob božiču pa jih prinesite k
župnijskim jaslicam v cerkvi. Vabim otroke, da se kdaj odpoveste
kakšnemu obilju in ta denar date v škatlo zato, da bo kakšen drug otrok
imel namesto enega kosa kruha, lahko dva. Kakšnemu otroku pa boste z
darovanim denarjem privoščili enega, ker sicer tudi tistega ne bi imel.
Tako se rojeva Bog, ki je Bog ljubezni. To je božič. Hvala staršem, če jim
boste kakšno besedo o tem namenili tudi vi.
********************

ZAHVALA KRAJAMON SV. LOVRENCA ZA UREJANJE CERKVE.
Od 22. 11. – 5. 12. 2021 – vabljeni krajani Latkove vasi.
********************

PREDVIDOMA SO VSE ŽUPNIJSKE DEJAVNOSTI - RAZEN SV. MAŠ IN
VEROUKA - V DECEMBRU 2021 ODPOVEDANE.

KRISTUS
KRALJ
21. november 2021
Dan 7,13-14; Ps 93;
Raz 1,5-8; Jn 18,33b-37

Ponedeljek, 22. 11.

Cecilija, devica in mučenka

Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13

Torek, 23. 11.
Klemen I., papež

Dan 2,31-45; Lk 21,5-11

Sreda, 24. 11.

Andrej Dung-Lac, duhovnik
2 Mkb 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Četrtek, 25. 11.

Katarina Aleksandrijska
Dan 6-12-28; Lk 21,20-28

Petek, 26. 11.

obl. posvetitve celjske stolnice
Dan 7,2-14; Lk 21,29-33

Sobota, 27. 11.

Modest in Virgil, kralj

Dan 7,15-27; Lk 21,34-36

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Elizabeto Krajnc – obl.
Marija Reka:
10.30 za + Marijo Kos in Konrada ter Pavlo in
Antona Zakonjšek
18.00 za + Marijo-obl. in Mihaela Nemevšek

ter + Vero Korošec
za + Ivana Stepišnika – 8. dan
18.00 za + Toneta Kudra – 30. dan
07.00 za duhovnike: njihovo stanovitnost in
svetost
17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + Mirana Brška
18.00 za + Brankota Valenčaka – 8. dan
18.00 za + Stankota in Marijo Hren – obl.
za + Vinka Cverleta – obl.
za + očeta Martina-obl. in Amalijo Ribič,
stare starše in ostale + sorodnike
za + Marjano Goropevšek, stare starše in
ostale sorodnike

1. ADVENTNA
NEDELJA

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Pavlo, dva Filipa in Karlija Kočevarja
za + Martina Lebiča

28. november 2021

Marija Reka:
10.30 za + Nežo Majcen

Jer 33,14-16; Ps 25;
1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36
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