
 
I. berilo: Dan 7,13-14; Psalm: 93; II. berilo: Raz 1,5-8; Evangelij: Jn 18,33b-37 

 

JEZUS KRISTUS, 

 KRALJ VESOLJSTVA 

 

Kristus spričuje, da je res Kralj 
 

“Iz srca mi vre vesela pesem, te besede posvečujem kralju. Rad bi porabil vse 
svoje sposobnosti, da bi zapel hvalno pesem tebi” (Ps 45,2). Takšen uvod je 
naredil starozavezni psalmist v svojo pesem ob svatbi Izraelskega kralja. 

Svojemu ljubljenemu kralju je ţelel za praznik podariti nekaj najlepšega. V 
pesem je prelil vso svojo srčno radost. Kako čudovito začenja: “Lep, najlepši si 
med človeškimi sinovi, s tvojih ustnic lije milina” (45,3).  
Tudi jaz bi rad porabil vse svoje sposobnosti, da bi zapel Kristusu, mojemu 

Kralju. Če je ţe zemeljski kralj vreden tolikega pesnikovega truda, koliko bolj to 
zasluţi Kralj vesoljstva. Toda kaj naj zapojem? Pesnik nisem. Čutim se 
majhnega in nesposobnega, ko bi rad našel vsaj kakšno primerno besedo ob tem 
prazniku. Le kako naj izrazim vso Kristusovo lepoto in bogastvo, ki se razodeva 

v stvarstvu, v naravi, v vseh ustvarjenih bitjih, na licih ljudi, v očeh otrok, moţ in 
ţena? Moral bi biti slikar, pesnik, glasbenik, vse to hkrati, pa še tedaj bi bilo 
moje opevanje silovitosti in veličine ter neţnosti in poniţnosti Kristusovega 
kraljevanja zgolj jecljanje. Sem pa le ubogi pridigar. Kako naj zastavim svojo 

besedo, da mi po petih minutah ne bo preveč nerodno? Da, samo pet minut imam 
na voljo. Ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi bile napisane, če bi o Kristusu 
napisali vse, meni pa dajo le pet minut!  

“Zato pa vendar ţe začni,” mi pravite. Ne bodite neučakani. Kaj bi pa vi povedali 
na mojem mestu? No, naj vas slišim. Kajne, človeške besede so preslabotne, da 
bi izrazile vse naše čutenje, hvaleţnost in hrepenenje, vso našo ljubezen do 
Kristusa, naše Glave, Pastirja, Kralja, Vodnika ... Pa si sposodimo besedo pri 

psalmistu. “Lep, najlepši si, s tvojih ustnic lije milina.” Kot da slišimo nevesto iz 
Visoke pesmi, ki poje: “Ti, ki ga ljubi moja duša... Kako lep si, zares očarljiv! ... 
Jaz sem svojega ljubega in moj ljubi je moj ... On hrepeni po meni...” Nevesta 
ţeli biti svojemu ljubemu, ki ga večkrat imenuje kralj, čisto blizu, v njegovem 
srcu: “Deni me kot pečat na svoje srce, kot pečat na svojo roko!”  
 

25. 11. 2018 



Kot nevesta ţelimo biti tudi mi v srcu našega ljubega Kralja, ki je “Alfa in 

Omega, on, ki je, ki je bil in ki pride, vladar vsega” (Raz 1,8). V njem je vsa 
zgodovina človeštva, tudi naša. Njegova je preteklost, sedanjost in prihodnost. 
Ničesar ni, kar ne bi bilo Kristusovega. Nanj se lahko naslonimo, mu zaupamo 
vse svoje ţivljenje. Knjiga Razodetja pravi, da “gre njemu slava in oblast na veke 
vekov. Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov” (1,5). 
Kot nevesta mu recimo: Jaz sem svojega ljubega in moj ljubi je moj.” 
 

Hvala, da me vodiš po poti življenja.  

Hvala, da me vodiš, ko ne vem, kam grem, ko zaidem s poti, ko pozabim hoditi, 
ko me kaj zamoti in imam fokus drugje, ko se mi zdi, da sem v temi, negotovosti. 

Podari mi, prosim, odprtost ljudem, ki mi jih pošiljaš kot pomočnike,  
da hodimo skupaj po poti, po kateri nas poskušaš voditi v nebesa. 

 

OBVESTILA 

 
Letošnji Teden Karitas bo 

potekal od ponedeljka, 26. 11. 

2018, do nedelje, 2. 12. 2018. Z 

geslom »MLADOST IZ 
KORENIN MODROSTI« 
nagovarja k povezanosti med 

mladimi in starejšimi. Mladi v 
druţbi iščejo priloţnosti, kjer se 
lahko izkaţejo, dobijo svojo 
vlogo, se učijo in osebnostno 
rastejo. Starejši pa so povabljeni, 
da so odprti za ideje, ki jih 

prinašajo mladi, da jim zaupajo in 
jih sprejemajo v vsej njihovi 

enkratnosti. Papeţ Frančišek je ob 
sklepu Sinode o mladih rekel, da 

je treba mlade poslušati, slišati in 
sprejemati. Če ţelimo tako delati, 
je potrebno srečanje. In 
prostovoljstvo je priloţnost za 
srečanje mladih s starejšimi in 
vseh skupaj z ljudmi v  

stiski. 

 

 

V novembru vsak petek 20 minut pred jutranjo in večerno sveto mašo molimo 

Kriţev pot za naše rajne po »spominih«. Vabljeni k molitvi. 



 

Društvo 1824 vabi vse otroke, da se udeleţijo adventne delavnice. V soboto, 1. 12. 

2018, od 9. do 12. ure, bodo v prostorih Slomškovega doma v Breţicah potekale 

delavnice, na katerih se bodo izdelovali okraski za jelko, voščilnice 
in adventni venčki. Pri delavnicah bo sodelovalo Društvo prijateljev 
mladine Velika Dolina – Jesenice. Izdelavo adventnih venčkov 
vodijo sodelavke Karitas. Prosimo, da za izdelavo adventih venčkov 
s seboj prinesete 4 (štiri) svečke in zelenje: pušpan, cipreso in bršljan. 
Vse izdelke bodo lahko otroci nato odnesli v svoje domove. 

Upamo, da se boste delavnic udeleţili v čim večjem številu. Projekt Ohranjevanje in 
posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg sofinancira Občina Breţice.  

Društvo 1824 

 

Vabilo na Miklavţevanje! Starši, stari starši, tete in strici, botre in botri, vabimo 

vas, da tudi letos pripravimo prijeten Miklavţev večer v naši 
ţupnijski cerkvi, ki bo v sredo, 5. decembra 2018, ob 17. uri. Naj 
se v neţne otroške duše vtisne prijeten spomin na ta večer in ne 
le glasna zabava komercialnih, nakupovalnih centrov. Prijavite 

otroke v ţupnijski pisarni ali v Cvetlično-darilnem butiku,  

Nuška Polovič s. p. in prispevajte 7 € za Miklavţevo vrečo 
presenečenj. Prosimo vas, da zaradi laţje organizacije otroke 
prijavite čim prej, najkasneje pa do nedelje, 2. decembra 2018. Ob plačilu 
omenjenega zneska prejmete kontrolni listek.  

 

Slomškovo bralno priznanje – naj spomnimo, da je rok za prvo prebrano knjigo 6. 

december. Veroučenci - bralci naj izdelke oddajo svojemu katehetu. 

 

Razstavo fotografij »Stara šola« iz arhiva Davorja Lipeja si lahko v Slomškovem 
domu, Krţičnikova 2, Breţice ogledate vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 
15. do 16. ure. 

 

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€ in Marijanski koledar za 2,00€. 
Prišle so tudi Mohorjeve knjige, ki jih naročniki dvignite. Na voljo imamo tudi 
samo Mohorjev koledar. 

 

Kateheze za mlade in odrasle so vsak ponedeljek in petek ob 19.00 v Slomškovem 
domu, Krţičnikova 2, Breţice.  
 

Rešujemo knjige, ki niso za reciklaţo in odpad. Zbiramo vse stare knjige v katerem 
koli jeziku in pisavi. Lahko prinesete tudi stare dokumente, ki ste jih morda zavrgli. 

Vse, kar boste dali in ne boste potrebovali, prinesite na Karitas v času uradnih ur ali 
v ţupnišče. 
 

 



6. obletnica 

 

NEDELJA 

JEZUS KRISTUS, 

KRALJ VESOLJSTVA

Katarina 

Aleksandrijska, devica, 

mučenka; 
 začetek tedna Karitas 

25. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 10. uri 

 

 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Poldeta Avšič, druţino Avšič-Zorko in 

Marijo 

za † starše Vretič Cecilijo, Ivana in Veroniko, 
starše Omerzu, Miciko in Joţeta Koprivnjak, 

Maksa Zorko in Marijo Pečar 
 

za † Gregorič Marjana, Aleksandra-Sašota 

PONEDELJEK 
Leonard Portomavriški, 

redovnik, misijonar 

26. 11. 

2018 

Ob 8. uri  

 

Ob 18. uri 

za † starše in brata Vogrinc ter † Todorja 

 

za † Volčanšek Vladimirja (nam. cv.) 

TOREK 
Modest in Virgil, škofa, 

apostola Karantanije 

 27. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

 

Ob 19.uri 

na čast Roţi skrivnostni po njenih namenih in 
duše v vicah 

za † starše Joţeta in Frančiško Zorko in vse † iz 

njune druţine 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Katarina Labouré, 
redovnica, vidkinja 

28. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za † Ivana Volčanšek (obl.) 
 

za † druţino Černe 

ČETRTEK 
Filomen, mučenec 

29. 11. 

2018 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 18. uri 

za † Pršlja Ilija (obl.) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Roziko Ivanc (15. obl.) 

PETEK 
Andrej, apostol 

30. 11. 

2018 

Ob 8. uri 

Ob 16. uri 
Ob 18. uri 

za †  

v Domu upokojencev po namenu 

za ţive in † Komljanec, Tramté in Darjana 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Edmund Campion, 

mučenec 

1. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 18. uri 

za †  

sledi molitev za druţine pred Najsvetejšim 

za † Marijan in Marka Horţen 

NEDELJA 

1. adventna;  

 nedelja Karitas; 

Bibijana (Vivijana), 

mučenka 

2. 12. 

2018 

Ob 8. uri 

 

Ob 10. uri 

 

Ob 18. uri 

za farane /  

za † Plešej Vojka (obl.) 
za † Gerjevič Pavlo (obl.), Ivana in Stanka 
Švajger ter sorodnike 

za † Štangelj Ano (30. dan)  

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 
 

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, 
Krţičnikova 2, Breţice. 
 

MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v 
breţiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih 
ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Breţice. 
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet! 

http://www.zupnija-brezice.si/


SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 25. 11. do 2. 12. 2018 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk  

Ponedeljek in petek ob 19.00 Neokatehumenat - kateheza 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska Karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota, 1. 12., 9.00-12.00 Miklavţeva in adventna delavnica 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 


