22. 11. 2020

1. berilo: Ezk 34,11-12.15-17; Psalm: Ps 23; 2. berilo: 1 Kor 15,20-26.28; Evangelij: Mt 25,31-46

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Pogumno grem v neznano – s Kraljem
Sin človekov je semitski izraz, ki pomeni človeško bitje. Knjiga
Ezekiela z njim poudarja razdaljo med Bogom, ki je
transcendenten, in prerokom, ki je samo človek. Pri Danielu 7,1314 pa izraz pridobi poseben pomen. Besedilo govori o človeškem
bitju, ki je vključeno v razsežnost Boga. Sin človekov je zanj
Mesija, ki prinaša Božje kraljestvo, večno in univerzalno
kraljestvo.
Uporaba izraza »Sin človekov« za Jezusa, kot se uporablja v
Danielu 7,13-14, je zelo pogosta v evangelijih. Najdemo ga tudi v Apd 7,56 in
Raz 1,13 in 14,14. Evangelist Matej ga uporabi za Jezusa zlasti takrat, ko govori
o njegovem trpljenju (Mt 17,12.22; 20,18.28), vstajenju kot eshatološkem
dogodku (Mt 17,19; 26,64) in njegovem drugem prihodu (Mt 24,30; 25,31).
Matej daje Jezusu tudi naslov kralja (Mt 1,23; 13,41; 16,28; 20,21). Božje
kraljestvo je pogosta tema Svetega pisma. Ker je Jezus Božji Sin, vlada skupaj z
Očetom. V našem besedilu je kralj Jezus, vendar vlada s svojo kraljevo močjo v
tesnem odnosu z Očetom. Izvoljenci so "blagoslovljeni mojega Očeta" in je zanje
poskrbljeno s strani Boga, kot kaže pasivna oblika glagola. Ta oblika, imenovana
tudi Božanski pasiv, se pogosto najde v Svetem pismu in ima vedno Boga za svoj
implicitni subjekt. V tem besedilu kaže na večno življenje. Kralj, še posebej v
starih časih, je vedno veljal za vrhovnega sodnika. Sodba, ki jo izvaja Jezus, je
univerzalna in vključuje vsa ljudstva (glej v.32). Pa vendar to ni kolektivna
sodba. Ne sodi se narodom temveč posameznim osebam.
V antičnih časih je bil kralj pogosto predstavljen kot pastir svojega ljudstva.
Stara zaveza govori tudi o Bogu, kralju Izraelovem, kot pastirju (npr. Ps 23, Iz
40,11; Ez 34). Nova zaveza uporablja ta naslov za Jezusa (Mt 9,36; 26,31; Jn
10).
Tradicionalno je bil ta evangelijski odlomek razložen tako, da se Jezus poistoveti
z revnimi in obrobnimi. Sodil bo vsem, zlasti tistim, ki niso dali drugim možnost,
da bi spoznali njegov evangelij, njegovo usmiljenje do ubogih. Vsi naj bi imeli

priložnost, da ga sprejmejo ali zavrnejo, če ne osebno, pa vsaj v osebi ubogih, s
katerimi se Jezus poistoveti.
Sodobna eksegeza prebira to besedilo v drugačni luči. Vztrajajo, da v tem
evangeljskem odlomku ne gre zgolj za vprašanje usmiljenja do ubogih in dejavne
ljubezni do vsakega človeka. Na ta način pokažemo svoj odnos do Jezusa.
Poudarjajo, da lahko v tem odlomku bolj vidimo, kako so narodi (pogani)
povabljeni, da sprejmejo Jezusove učence, ki jim posredujejo evangelij in trpijo
zaradi njega, kot da sprejmejo s tem Jezusa samega.
Kristjani so torej povabljeni, da prakticirajo velikodušno gostoljubje do svojih
bratov, ki oznanjajo evangelij in trpijo preganjanje (2 Jn 5-8). Na ta način se vidi
pomembnost zavezanosti učenčevstva. V okviru Matejevega evangelija je možno
videti takšno razlago, toda v okviru celotnega Svetega pisma (npr. Iz 58,7; Jer
2,1-9; 1 Jn 3,16-19) prve razlage ni mogoče opustiti.
Ko bo Gospod Jezus prišel spet kot sodnik in vladar nad vsemi, bo poklical
vsakega človeka predse, da mu da odgovor na vprašanje: »Koga si ljubil in
postavil na prvo mesto v svojem življenju?« Tisti, ki so sledili njegovemu načinu
ljubezni in pravičnosti, ne bodo razočarani. Prejeli bodo nagrado – življenje, mir
in veselje v Bogu, v njegovem večnem kraljestvu.
Hvala ti, Kristus Kralj, Kralj Ljubezni in Usmiljenja, da si šel zame na kriţ in
mi tako omogočil, da zaţivim kraljevsko dostojanstvo tam, kjer sem,
saj v tebi rane ne strašijo več. Hvala, da me vabiš v mala dejanja,
ki tako prinašajo varnost, neţnost in skrb,
ki jih ti namenjaš vsakemu od nas.

OBVESTILA
»Slišim te« je letošnje vodilo tedna Karitas in Klica dobrote, ki odgovarja na dve
potrebi. Na potrebo po bližini, ko si vzamemo čas za sočloveka in potrebo, da
prisluhnemo stiski bližnjega.
“Še posebej v času epidemije in v teh mesecih vsak človek potrebuje DOM, kjer
mu je toplo, kjer je na varnem, potrebuje HRANO in vse najnujnejše za ţivljenje.
Najbolj pa potrebuje človeško in duhovno BLIŢINO,” izpostavlja Peter
Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas in poziva: “Nihče v teh časih ne bi
smel biti sam. Kljub omejitvam je veliko priloţnosti, da se odzovemo na stiske
ljudi. Da se pri komu ustavimo in spregovorimo čez balkon, da redno pokličemo
osamljene in jih vprašamo, če kaj potrebujejo, da umirjamo ljudi, ki imajo teţave
v duševnem zdravju in se ne znajdejo v različnih omejitvah. Ter nenazadnje, da
organiziramo pomoč Karitas, tako da bo vsak lahko prišel do najnujnejšega”.S
sredstvi, zbranimi s Klicem dobrote, bodo pomoč prejele družine v stiski, ki
nujno potrebujejo hrano, sredstva za plačilo položnic in kurjave ter higienske
pripomočke. Vsako leto pomoč iz teh sredstev prejme več kot 20.000 družin iz

Slovenije. Negotove zaposlitve, prenizki dohodki, nesreče, zadolženost, slabi
stanovanjski pogoji ali bolezni so stalnica mnogih družin. Letos revščino in
stiske dodatno poglabljajo ukrepi povezani s covid-19, saj so mnogi starši, ki
delajo občasno ali opravljajo priložnostna dela, izgubili delo. “Še posebej ţelimo
resnično slišati druţine v njihovih stiskah in potrebah. Velikokrat poleg
materialne opore ljudje v stiski potrebujejo spodbudno besedo in čas, da jih
poslušamo. V dialogu z njimi lahko prepoznamo, da iščejo vredno in dostojno
ţivljenje ter jim glede na okoliščine ustrezno pomagamo,” nas nagovarja nadškof
msgr. Alojzij Cvikl, predsednik Slovenske karitas.
Kako lahko sodelujete in pomagate tudi vi? Hvala, ker slišite glas tistih, ki
potrebujejo našo skupno pomoč. Darujete lahko:
1. Preko aplikacije mBiils (odprite aplikacijo, pritisnite na velik znak za EUR,
izberite Slikaj in plačaj – QR. Odprla se vam bo stran Klic dobrote)
2. Z nakazilom na TRR: SI56 0214 0001 5556 761; Sklic: SI00 3514; BIC
banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR;
3. V spletni banki Gorenjske banke ali Nove ljubljanske banke v rubriki plačila
poiščite alinejo “Nakazilo v humanitarne namene”: Slovenska karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana.
4. S klicem na telefonsko številko v času koncerta (sreda, 25. 11. 2020, ogled
na RTV Slovenija ali poslušanje preko radio Ognjišče).
Sredstva zbirajo do konca leta 2020.
Ob prazniku in godu Sv. Cecilije (22. november), ki je zavetnica cerkvenega petja
in glasbe, čestitamo vsem cerkvenim pevkam in pevcem, organistom, organistkam in
pevovodjem in vam želimo, da bi še naprej z ljubeznijo in lepim petjem ter glasbo
bogatili naše bogoslužje. Sveta Cecilija – prosi za nas.
Ţupnijska cerkev sv. Cecilije v Celju je edina v Sloveniji, ki ima sv. Cecilijo za
svojo zavetnico.

Čas duhovne in bogoslužne priprave na božič začenjamo s praznovanjem prve
adventne nedelje, ki bo letos 29. novembra, in ga sklenemo v tednu po četrti
adventni nedelji na sveti večer, 24. decembra.
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Ulično fotografsko razstavo “Davor A. Lipej in Alenka Černelič Krošelj: Brežice
– pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino« si lahko ogledate na zelenici pred
farno cerkvijo.
V župnišču dobite Družinsko pratiko za 6,50€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Družine 0,70€.
Prispele so tudi Mohorjeve knjige, naročniki pridite jih iskat.

8. obletnica

ŽUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO
MOLITEV, OB NEDELJAH PA LAHKO OD 8.30 DO 9.30 PRIDETE K SVETI
SPOVEDI IN PREJMETE SVETO OBHAJILO.
Svete maše darujem po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
Najeti mašni nameni, ki so predvideni za mesec november, bodo opravljeni po datumih,
kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.
NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO
MISEL DOMAČEGA ŽUPNIKA.

TEDEN KARITAS
PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Jezus, vabiš nas, da odgovorimo na
tvoj klic. Prisluhni našim prošnjam, ki
jih polagamo predte:
1. Prosimo Te za vse kristjane, da
bomo s svojo dobroto zgled drugim
ljudem.
2. Prosimo Te za papeža, škofe in
duhovnike, da bodo radi izpolnjevali
to, kar učijo.
3. Odpri naša ušesa in srca, da bomo
slišali tvojo besedo in klice soljudi, ki
so v stiski.
4. Stoj v teh težkih časih ob strani
zdravstvenim delavcem, da bodo
zmogli prenašati vse napore.
5. Sprejmi k sebi v večno veselje vse
ljudi, še posebno tiste, ki so radi delali
dobro.
Gospod Jezus, odvračaj nas od
hudega in nas nagibaj k dobremu.
Usliši naše prošnje zdaj in vekomaj.
Amen.

NEDELJA
KRISTUS KRALJ
22. 11.
VESOLJSTVA;
2020
Cecilija, devica,
mučenka
začetek tedna Karitas
PONEDELJEK
23. 11.
Klemen I.,
2020
papež, mučenec
TOREK
Andrej Dung-Lac, duhov.
in dr. vietnam. mučenci

SREDA
Katarina Aleksandrijska,
devica, mučenka

ČETRTEK

Obletnica posvetitve
celjske stolnice

24. 11.
2020
25. 11.
2020
26. 11.
2020

PETEK

27. 11.
2020

Katarina Labouré,
redovnica, vidkinja

SOBOTA

28. 11.
2020

NEDELJA
1. adventna;
nedelja Karitas;
Filomen, mučenec

29. 11.
2020

Modest in Virgil, škofa,
apostola Karantanije

Izdal: Župnijski urad Brežice; odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250
Brežice; Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si
Župnijska Karitas: 041-754-877

