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KRISTUS 
KRALJ VESOLJSTVA

oznanilo
Dragi moji, glejte, 

krščanski človek nima 
svojih zakladov na zemlji,

 ampak v nebesih. 
Zato moramo 
vso pozornost
usmeriti tja, 

kjer je naš zaklad.
(sv. Janez Marija Vianney)

Lk 23,35–43
KRALJ NA PRESTOLU KRIŽA
Zadnje dni svojega življenja na zemlji je Jezus 
pokazal, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta 
in da ga ne vzpostavlja s silo, s prevratom in 
z orožjem. Nekaj dni pred veliko nočjo je na 
osliču prijahal v Jeruzalem, in to na izposoje-
nem. Pravi Izraelov kralj ne prihaja na kon-
ju, ki je simbol vojaške moči, temveč na oslu. 
Osel je vojaško neuporabna žival, kakršno so 
takrat imeli revni ljudje, zato je simbol miru 
in nenasilja. Ne stopa v 
tekmo z vojskami in si-
lami tega sveta. Njegov 
prihod v Jeruzalem na 
osliču je simbol, da se 
odreka zemeljski moči.
Bistvo Kristusove-
ga kraljestva se nam 
še bolj razodene na 
veliki petek, ko »Je-
zus Nazarečan, judovski kralj« umira na 
križu. To je njegov pravi prestol. Križ je 
najvišji izraz zemeljske nemoči, hrkati pa 
izraz popolnega zaupanja v Božjo moč.
Njegovo kraljestvo je »kraljestvo resnice in 
življenja, svetosti in milosti, pravičnosti, miru 
in ljubezni«. Zato je v tem svetu tako krhko 



in nenasilno kakor njegov kralj, ki 
jezdi na osliču ali visi pribit na križ. 
Jezus Kralj ni bil revolucionar ali vodja 
vstaje, kakršnega so si mnogi Judje žele-
li. Za revolucijami ostajajo pogorišča 
in kri. »Veliki časi« puščajo za seboj ve-
like kupe ruševin, je zapisal H. Hesse.
Ni še tako dolgo, ko se je Cerkev enačila 
z Božjim kraljestvom na zemlji. Več kot 
tisoč let je bila tudi svetna sila in imela 
svojo državo. Šele na zadnjem koncilu 
je jasno povedala o sebi, da je le kal, 
začetek in znamenje Božjega kraljest-
va. Odložila je večino znamenj zunan-
jega blišča in razglasila, da »nositelji 
sveta oblasti služijo svojim bratom«.
Cerkev kot celota pa tudi posa-
mezni kristjani so v stalni skušnjavi, 
da bi hoteli kraljevati. Pravo in ed-
ino kraljevanje pa je zanjo služenje 
Kristusu v ljudeh. Toliko je kraljevs-
ka, kolikor je tudi njen prestol križ 
in njeno kraljevo žezlo evangelij.

Advent – vse je na poti
Nakupovati darila, oddati 
božično pošto, priskrbeti 
drevesca iz gozda, peljati 
otroke na adventno prazno-
vanje in jih ponovno odpelja-
ti, na vajo cerkvenega zbora, 
na koncert, obleko v čistilni-
co, kupiti hrano in pijače za 

praznično pogostitev, in še po lososa 
in tisti sir, v papirnico po darilni pa-
pir, pa na kuhano vino na božični trg, 
ni parkirnega prostora …
Vse je na poti.
Kaj pa nam pripoveduje Sveto pismo? 
Angel pride k Mariji, Marija obišče 
Elizabeto, Marija in Jožef gresta v 
Betlehem, zvezda gre po svoji poti, 
trije modri se odpravijo na pot, štetje 
ljudstva – vsak gre v svoj kraj, da se 
vpiše, angel gre k pastirjem, pastirji 
pohitijo, množice angelov so na poti, 
Sveta družina beži v Egipt, pastirji 
se vrnejo, trije modri so naposled na 
poti domov.
Vse je na poti.
A vendarle obstaja odločilna razlika:
- Biti na poti, da bo praznik tako lep, 

kot je bil lanski, da ustrežemo vsem 
pričakovanjem, da ja ne bo prepirov, 
da bodo vsi zadovoljni …
Ali drugače povedano: da ostane vse 
tako, kot je bilo.
- In biti na poti drugače: ker se je v 
meni nekaj zganilo, ker se dogaja ne-
kaj novega, ker je tu obljuba, zaveza, 
upanje, luč, zvezda … Ali drugače 
povedano: da ne ostane nič tako, kot 
je. Biti na poti samo po sebi ni nič 
slabega. Vznemirljivo vprašanje pa 
se zdi: ali smo na poti, da bi obsede-
li – ali pa se odpravili na novo pot?

OZNANILA

Koncert v stolnici 
sv. Štefana na Dunaju

A-capella sekstet 
Ingenium Ensamble 

iz Ljubljane
- v petek, 6. decembra ob 20:30 uri

Vstopnice so na voljo 
v Slovenskem pastoralnem centru.

MIKLAVŽEVANJE  
- kdaj: nedelja, 8. december 2019,  
- kje: cerkev Srca Jezusovega
Program: 
a. sveta maša ob 9.30
b. MIKLAVŽEVANJE pri sveti maši
c. druženje v bifeju
Darila:
Darila (v obsegu ene darilne vrečke) 
pripravite in prinesete starši sami 
ter jih oddate v prostoru pri vhodu 
v cerkev 
(prostor, 
kjer je bil 
klavir). 
Na darilo 
napišete 
ime in 
priimek 
otroka.

Mešani pevski zbor 
Lipa iz Šempasa

- sodelovanje pri sveti maši
- kdaj: nedelja, 8. december 2019,  
- kje: cerkev Srca Jezusovega

Verski tisk
Lepo vabljeni, da naročite verski tisk 
ali podaljšate naročnino.
- Kmalu bodo na voljo koledarji in 
Pratika za leto 2020.

Pot začenjamo od Boga, 
da bi se spet vrnili k Bogu. 

To je edino gibanje, 
ki je smiselno in koristno.

(Leon Bloy)
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Ste se danes 
že nasmejali?

TI SI BOŽJI SIN
Gospod, gledaš me in jaz te gledam.
Ti si Očetova živa Beseda, s katero je ustvaril svet, 
po kateri je nastal človek, kakršen sem tudi jaz.
Ti si Božji Sin in Sin device Marije, 
ki je izrekla svoj »Da« za tvoj prihod na svet.
Ti si Dobri pastir, ki išče izgubljene.
Ti si vinska trta, na njej rastemo kot tvoje mladike.
Ti si moja vrata do Očeta in Očetova vrata do mene.
Ti si Božje usmiljenje in veselje za nas. 
Ti si Božje odpuščanje naših grehov in njegovo usmiljenje z nami.
Ti si pšenično zrno, ki ga zmeljejo in postane kruh in nam podarja življenje.
Ti si Božja podoba, v kateri spoznavamo Očeta. 
Ti si njegova učlovečena ljubezen, 
ki me nikoli ne zapusti in je močnejša od smrti. 
Ti si vstajenje in življenje za vse, ki ti zaupajo, vate verujejo in ti sledijo.
Ti si pravični sodnik, ki boš ponovno prišel, 
ki brezpravnim prinašaš pravico in naše življenje obračaš v pravo smer.
In nekoč boš vse v vsem. Gledal te bom in ti mene.
Videl te bom, kakršen si, in se bom vso večnost veselil z vsemi, ki ti pripadajo.

Svetnik je tisti, 
ki je sam sebe uresničil 
na čisto svojstven način 

po Božjem daru in po svojem 
osebnem prizadevanju 

za vero, upanje in ljubezen 
do Boga in do bližnjega.

(Franc Kramberger)

Po številnih vrčkih piva se začneta 
Franci in Milan prepirati. »Milan,« 
zakriči Franci: »tebi pa ne manjka 
veliko do popolnega bedaka.«
Milan: »Vem, le miza naju loči ...«

»Tri prekrške zapored ste naredili! 
Tistega, ki vam je dal vozniško, bi 
morali hudo kaznovati,« je dejal 
policaj. »Saj so ga že prijeli zaradi 
ponarejanja.«

Pri fotografu vprašajo starše otrok: 
»Boste dali svoje otroke povečati?«
»Ne bodo že sami zrasli.«


