
  

              1. berilo: Dan 7,13-14; Psalm: Ps 93; 2. berilo: Raz 1,5-8; Evangelij: Jn 18,33b-37 

 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
 

Ko Jezus izgubi, zmaga – za vse nas! 

 

V vrsticah tega evangeljskega odlomka izstopa glagol »izročen«. »Izročitev 
Kristusa« je teološka stvarnost. Ko prebiramo celotno Novo 
zavezo, vidimo, da je najprej Oče sam izročil Jezusa, svojega 
Sina, kot dar za vse in za vse čase (Rim 8,32). Vidimo tudi, da se 
Jezus sam v najintimnejši zedinjenosti z Očetovo voljo izroča, 
daruje svoje življenje za nas, v dejanju najvišje svobodno 
podarjene ljubezni (Ef 5,2.25; Jn 10,15.18). Zato je pred vsakim 

»izročanjem Kristusa« najprej njegovo prostovoljno izročanje v 
čisti, darujoči se ljubezni za vse človeštvo in stvarstvo. V 
evangelijih vidimo, kako ga je Juda, izdajalec, izročil višjim 

duhovnikom (Mt 26,15; Jn 12,4; 18,2.5). Nato ga Judje izročijo Pilatu (Jn 
18,30.35), ki predstavlja pogane (Mr 10,33). Nazadnje ga Pilat izroči Judom, da 
bi ga križali (Jn 19,16).  
Ko premišljujemo današnji odlomek, vidimo svojega kralja zvezanega, 

priklenjenega na verige (Jn 18,12. 24). Padimo na kolena pred njim, se 

poklonimo in ga prosimo za pogum, da bi sledili tem dramatičnim, a globokim 
odlomkom, ki so himna Jezusove ljubezni do nas, njegov do neskončnosti 
ponavljajoči se »da« za naše odrešenje. Tedaj bomo začeli razumevati, da je 
sreča za nas skrita tudi v teh Jezusovih vezeh in verigah, v velikem Kralju, v 
izročenosti Očetu in njegovi volji, udejanjanju njegove neskončne ljubezni in 
usmiljenja.  

Naš kralj je zvezan kralj, izročen, zavržen, preziran. Je kralj, ki je maziljen za 
boj, v katerem bo na zunaj izgubil. Maziljen je namreč za darovanje, žrtvovanje, 
da bo zmogel vztrajati v ljubezni in odpuščati tudi v trpljenju, smrti na križu. To 
je naš Mesija, kralj, čigar prestol je križ, čigar slovesno oblačilo je njegova 
prelita kri, čigar palača so srca moških in žensk, ubogih in zavrženih kot on, a 
bogatih in potolaženih z njegovim vstajenjem in večnim življenjem, z njim in 
Očetom in Svetim Duhom.  
"Prišel sem pričevat o resnici," pravi Jezus in pri tem uporabi zelo močan izraz, 
ki v grščini vsebuje pomen mučeništva. Priča je mučenec, tisti, ki s svojim 
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življenjem, s svojo krvjo, z vsem, kar je in kar ima, potrjuje resnico, v katero 
verjame. Jezus pričuje za resnico, ki je Očetova beseda (Jn 17,17), in za to 
besedo da svoje življenje. Življenje za življenje, beseda za besedo, ljubezen za 
ljubezen. Jezus je Amen, zvesta in resnična Priča, Začetek Božjega stvarstva 
(Raz 3,14). V njem je samo "da", od začetka in za vedno. V tem "da" nam ponuja 

vso resnico o Očetu, o sebi, o Duhu. V tej resnici, v tej luči iz nas naredi svoje 
kraljestvo. "Tisti, ki zaupajo vanj, bodo razumeli resnico, tisti, ki so mu zvesti, 

bodo z njim živeli v ljubezni" (Mdr 3,8-9).  

Ostajajmo v Gospodovi bližini, na njegovih prsih, kakor apostol Janez tiste noči. 
Tako postane naš dih, naš pogled, naš "da", izrečen Očetu, našim bratom in 
sestram, pričevanje naše darujoče se ljubezni. Dopustimo mu, da nas preoblikuje 
po sebi, da bo lahko navzoč po nas tam, kjer smo, kjer živimo in delujemo. 

 

Gospod, zahvaljujem se ti, da v našem življenju udejanjaš neskončno ljubezen in 
usmiljenje, vsak dan znova, vsakič, ko te izgubim izpred oči in  

poiščem drugega kralja. Ti pa še vedno vztrajaš, saj si že zmagal zame!  
O, Kralj Ljubezni in Miru, slava ti! 

 

OBVESTILA 

 
Danes, 21. novembra 2021, nas bo obiskal naš celjski škof msgr. dr. 
Maksimiljan Matjaž, ki bo ob 10. uri sveto mašo. To je nedelja Kristusa 

Kralja, zaključek Cerkvenega leta, zaključek tedna zaporov in začetek Tedna 

Karitas.  

 

Jutri, 22. novembra,  god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega petja in glasbe 

čestitamo našim cerkvenim pevcem in se jim zahvaljujemo za zvesto pevsko 
sodelovanje pri našem bogoslužju – svetih mašah. 
 

Molitev je z leti izgubila vrednost in je zelo podcenjena. A Marija nas 

vabi:" Vrnite se k molitvi, kajti kdor moli se ne boji prihodnosti. Kdor 

moli, je odprt za življenje in spoštuje življenje drugih. Kdor moli, čuti 
svobodo Božjih otrok in z veselim srcem pomaga sočloveku, ker je Bog 
Ljubezen in svoboda." Rožni venec je Njena molitev, zato ga molimo v 

cerkvi od ponedeljka do petka ob 17.30 pred večerno sveto mašo. Pridruži se 
nam vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z molitvijo rastemo na poti svetosti. 

 

V letošnjem Tednu Karitas (od 22. do 28. novembra) 2021 

nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, ki sprejema«, ki je še 
posebej primerno za današnji čas. Za vse nas je vabilo, da se 

ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. 



V prihajajočem tednu Karitas zaradi epidemioloških razmer ne bomo imeli 
aktivnosti, kot smo jih bili že prejšnja leta vajeni. Tako bomo ostali tudi brez 
našega tradicionalnega dobrodelnega koncerta »Klic dobrote Brežice«, ki bi bil 
letos že 30-i, če izvzamemo lanskega izpadlega 29-ega. Izvedli pa bomo 

»BOŽIČNI BAZAR«, ki bo ob zaključku tedna Karitas v nedeljo, 28. 11. 2021, 
od 8.00 do 19.00 v Slomškovem domu. Na voljo bodo tudi adventni venčki. 
Prisrčno vabljeni. Tudi nabirka v cerkvi bo prihodnjo nedeljo namenjena za 
Karitas. 

 
Vabilo na Miklavževanje! Prijavite otroke v župnijski pisarni ali Cvetlično-darilnem 

butiku, Nuška Polovič in prispevajte priporočeni znesek 10 € za Miklavževo vrečo 
presenečenj. Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije otroke prijavite čim prej, 
najkasneje pa do srede, 1. decembra 2021. Ob plačilu omenjenega zneska prejmete 
kontrolni listek. Glede na epidemiološko situacijo boste starši lahko prevzeli 
Miklavžev paket v petek, 3. 12. 2021, od 10. ure dalje in v soboto, 4. 12. 2021, od 

10. ure dalje v župnišču. 
 

Škofijska Karitas Celje v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije 
organizira v Brežicah srečanja z naslovom »Zdravilna beseda, po poti 

ozdravljenja s Svetim pismom«. Srečanja so ob ponedeljkih ob 12. uri v 

Slomškovem domu. Udeležba na srečanju je brezplačna, prijave so obvezne. 
Kontakt: ga. Barbara Godler, 051/658-677. 

 

Ulična fotografska razstava z naslovom »Brežice, Brežičanke, Brežičani ter 
njihove pripovedi« - avdio gradivo in snemanje Davor Lipej, sodelavka Alenka 

Černelič Krošelj je na ogled do marca 2022. 
 

Bratje lazaristi so sporočili, da je v nedeljo, 14. novembra, odšel h Gospodu 

sobrat duhovnik Franc Rataj. Franc Rataj se je rodil 19. septembra 1949 v 

Šentjurju pri Celju. Osnovno šolo je obiskoval v Šentjurju pri Celju, gimnazijo v 
Zagrebu, bogoslovne študije pa na Teološki fakulteti v Ljubljani. V Misijonsko 

družbo je vstopil 5. septembra 1968, večne zaobljube je naredil 8. decembra 
1974 in prejel mašniško posvečenje 29. junija 1975 v Rimu. 
Duhovniško službo je opravljal kot kaplan v Celju pri Sv. Jožefu, kot župnik v 
Šentjakobu ob Savi, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, v Pišecah in v župnijah 
Artiče in Sromlje. V Dobovi je bil duhovni pomočnik in nekaj let tudi dekan 
dekanije Videm ob Savi. Opravljal je tudi službo narodnega voditelja 
Mednarodnega združenja čudodelne svetinje - Otrok Brezmadežne za Slovenijo. 
Od leta 2018 je bil vizitator slovenske province Misijonske družbe. 
V provincialnem vodstvu je bil večkrat superior, svetovalec in vizitatorjev 
asistent. Njegovo razvejano pastoralno služenje je izraz njegove ljubezni do 
Cerkve, Misijonske družbe in poslanstva, ki ga lazaristi opravljajo v Sloveniji in 
drugod. Zahvaljujemo se mu za njegovo pastoralno pomoč v Župniji Brežice. 



                                          
9. obletnica 

 

  

NEDELJA 

KRISTUSA KRALJA 
Nedelja Karitas 

 

sklep tedna zaporov 

 

 

21. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Avšič Poldeta (obl.) in družino Avšič-Zorko 

za † Pavlovič Jožefo-Pepico  (nam. cv. po namenu 

cerkvenih pevcev) 

 

na čast Kristusu Kralju vesoljstva 

 

PONEDELJEK 
Cecilija (Cilka), devica, 

mučenka 

22. 11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † g. Franca Rataja, vizitatorja lazaristov 

na čast sv. Ceciliji, zavetnici cerkvenega petja in 
glasbe 

TOREK 
 Klemen I.,  

papež, mučenec 

23. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za † Ogorevčeve 

 

za † Kregar Marijo (7. dan) 

SREDA 
Andrej Dung-Lac, 

duhovnik in drugi 

vietnamski mučenci 

  24.11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

 

za † Žnideršič Pepco (30. dan) 

ČETRTEK 
Katarina Aleksandrijska, 

devica, mučenka 

25. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † mamo Angelo in sina Bojana Kovačič iz 
Prežihove 10 

za † Milavec Lovrota (nam. cv.) 

PETEK 
Obletnica posvetitve  

celjske stolnice 

26. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za † mamo (obl.), očeta in 2 brata Vogrinc, † 

moža in sorodnike Vogrinc, Žerjav in Cerjak 

za † Šetinc Terezijo (obl.), Janeza Šetinc in Ivo 
Recer  
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Modest in Virgil, škofa, 

apostola Karantanije 

27. 11. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † mamo Roziko Ivanc (obl.) 

za † stare starše, Jožeta, Frančiško in Milana 
Zorko 

NEDELJA 
1. adventna   

nedelja Karitas 

Katarina Labouré, 
redovnica, vidkinja 

sklep tedna Karitas 

 

 

28. 11. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Alojza Baraga (40. obl.), Ivanko, družino 
Marič, Marijo in Lojzeta Prah 

za † Katarino, Štefana in Davida Zver 
 

za † Tatjano Gašperin (obl.) 
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak 
petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in 
svet!  

V župnišču je na voljo Družinska pratika (6,50 EUR) in Marijanski koledar (2,50 

EUR). 
 
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 

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

