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JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 

Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, dal poklicati Jezusa in mu rekel: »Ti si judovski 
kralj?« Jezus je odgovoril: »Ali praviš to sam od sebe, ali so ti o meni drugi povedali?« 
Pilat je odgovoril: »Sem mar jaz Jud? Tvoj narod in veliki duhovniki so te meni izročili. 
Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta; ko bi bilo moje 
kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da bi ne bil izročen Judom; tako 
pa moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je tedaj rekel: »Torej kralj si?« Jezus je 
odgovoril: »Tako je, kralj sem. Jaz sem za to rojen in sem za to prišel na svet, da 
spričam resnico. Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 

Janezov evangelij 18,33-37 

Sv. Cecilija - Obhajamo praznik zavetnice naše cerkve in župnije sv. Cecilije. Sveti 
maši ob 8.  in 9.30 bo (je) daroval naš letošnji novomašnik br. Mitja Ponikvar. 

Slovesen začetek obhajanja 10. obletnice naše škofije - Otvoritveno slavje bo v 
nedeljo, 22. novembra 2015 v stolnici; ob 14. uri molitvena ura in ob 15. uri slovesno 
somaševanje. Lepo vabljeni! 

Teden Karitas in Klic dobrote 2015, »V službi človekovega dostojanstva, 23. 
11. - 29. 11. 2015. Letošnji teden bo še posebej v znamenju 25. letnice delovanja 
Slovenske karitas in 25. obletnice Klica dobrote, dobrodelnega koncerta za družine 
v stiski. 25. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, bo v sredo, 25. novembra ob 
20.00 v dvorani Golovec v Celju.  
Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za potrebe škofijske in župnijske Karitas 
in jo toplo priporočamo. 
Ob izhodu iz cerkve lahko vzamete vrečke Karias in vaš dar prinesete prihodnjo 
nedeljo. 

Adventni čas, 1. adventna nedelja - S 1. adventno nedeljo bomo vstopili v novo 
cerkveno leto. Pri vseh mašah bomo blagoslovili vaše adventne vence. Starši, ne 
prikrajšajte svojih otrok za čudovito izkušnjo skupne večerne družinske molitve ob 
adventnem vencu! Ob postopnem prižiganju svečk bo rasla tudi vaša molitev. 
Spodbudite svoje otroke, naj sami pripravijo molitev, vi pa jim pri tem pomagajte. 
To bo lepa popotnica, ki jo boste dali svojim otrokom za življenje. 

Skavti bodo tudi letos delali adventne venčke. Lahko jih boste kupili naslednjo 
nedeljo pri vsaki sveti maši. 

dr. Jurij Bizjak, koprski škof: Moža in ženo ju je ustvaril 

Svetopisemska podoba človeka je v naši civilizaciji več ali manj znana iz poročila v 

Mojzesovi knjigi, ki pravi, da je človek ustvarjen po Božji podobi! Trditev nikakor ne bi 

smela biti žaljiva niti za tiste, ki Boga ne priznavajo, saj pojem boga nikomur ni tuj in 

tistim, ki Boga ne priznavajo, je trditev v še večjo čast, saj postavlja nje same na prestol 

vsega stvarstva, kar do neke mere res velja za vse ljudi (Jn 10,34; Apd 17,28). 

Svetopisemska podoba zakonske zveze pa je v današnjih časih nekoliko manj 

sprejemljiva, saj velja za suženjsko in zatiralsko, za zastarelo in preživeto. Vendar pa je 

treba priznati, da je navedena podoba zakonske zveze najtesneje povezana s podobo 

človeka, saj poročilo pravi, da je Bog človeka ustvaril po svoji podobi, po Božji podobi 

ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril (1 Mz 1,27). Moškega in žensko! 

Iz poročila je razvidno, da je cel ali popoln človek pravzaprav sestavljen iz dveh, to je iz 

moža in žene. Da je vsak izmed njiju le polovica celote, potrjuje tudi dejstvo, da sta za 

preživetje vrste potrebna oba, kakor je pisano: »Rodita in množita se ter napolnita 

zemljo!« (1 Mz 1,28). In kot odmev na to resnico zveni naročilo v drugem opisu stvarjenja 

človeka, kjer piše: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se držal svoje žene in 

bosta eno meso!« (1 Mz 2,24). Eno meso! 

Kar piše Mojzes o vseh svojih pričevanjih, da jih namreč ni potegnil z neba in ne privlekel 

čez morje, temveč jih je razbral iz človeškega srca (5 Mz 30,14), to velja tudi za njegovo 

pričevanje o človeku in zakonski zvezi: kar je zapisal, je razbral iz človeškega srca in je 

zato pisano človeku na kožo. Dokler bo človek želel biti človek, bo moral prisluhniti sam 

sebi in svoji vesti in spoštovati zakonitosti, ki so zapisane v njegovo naravo, v njegovo 

meso in v njegove kosti. 

Človek pa seveda lahko tudi oslepi, ne samo telesno, temveč tudi duhovno, kakor pravi 

evangelij: »Če se torej tvoja notranja luč stemni, kolika bo tema!« (Mt 6,23). In v takšni 

temi človek lahko greši proti svojemu Bogu ali proti svojemu bližnjemu ali proti svoji 

naravi. In tu si moramo priklicati v spomin znan izrek, ki pravi: »Bog odpušča vedno, 

človek včasih, narava nikoli!« Mati narava ne popušča nikoli in prepričan sem, da je Bog 

računal na naravo, ko je po vesoljem potopu sklenil zavezo z Noetom in obljubil, da ne 

bo več potopa, ki bi uničil zemljo, kajti mati narava to hitro naredi tudi brez potopa. 

»Nič ni novega pod soncem,« piše Salomon (Prd 1), in tudi grehi proti naravi niso tuji 

svetopisemski zgodovini. Skozi vso človeško zgodovino namreč odmevata zlasti dve 

hudi kazni, ki ju opisuje Mojzes in sta doleteli človeško rod, to sta vesoljni potop (1 Mz 

6–7) in sodomsko žveplo (1 Mz 19): prva je huda zaradi svojega velikega obsega, druga pa 

zaradi svoje strupene ostrosti. Oba primera so za vzorec in za grožnjo naknadno 

uporabljali tudi drugi sveti pisci (Iz 1,9; 13,19; Jer 50,40; Am 4,11; Mt 10,15; 11,23; Lk 10,12). 

Razlog za obe hudi kazni pa je v obeh primerih bila huda nravna izprijenost. Razlog za 
vesoljni potop je bila nravna izprijenost med različnima spoloma: »Ko so se ljudje začeli 

na zemlji množiti in so se jim rodile hčere, so videli Božji sinovi, da so človeške hčere 

lepe, in so si jih jemali za žene, katere koli so hoteli« (1 Mz 6,1–2). Razlog za sodomsko 

žveplo pa je bila nravna izprijenost med istim spolom: »Klicali so Lota in mu govorili: 

Kje sta moža, ki sta nocoj prišla k tebi? Pripelji ju ven k nam, da ju spoznamo!« (1 Mz 

19,5). 

 



 

 

Oba primera navaja tudi Kristus pri opisu konca sveta: »In kakor je bilo v Noetovih dneh, 

tako bo tudi v dneh Sina človekovega: jedli so in pili, se ženili in se možile do dne, ko je 

Noe šel v ladjo: in prišel je potop in pokončal vse … Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih 

dneh: jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali; tisti dan pa, ko je šel Lot iz 

Sodome, je izpod neba deževalo ogenj in žveplo in pokončalo vse« (Lk 17,26–29). 

Apostol Pavel razlaga takšno slepoto v pismu Rimljanom in pravi: »Zaradi tega jih je 

Bog prepustil sramotnim strastem: njih ženske so namreč naravno občevanje zamenjale 

s protinaravnim; prav tako so pa tudi moški pustili naravno občevanje z žensko in so se 

vneli v svoji strasti drug do drugega … In ker niso imeli za vredno, da bi se držali 

spoznanja Božjega, jih je Bog prepustil izprijenemu mišljenju, da so počenjali, kar se ne 

spodobi« (Rim 1,26–28). 

V zraku je čutiti ugovor in izgovor, da so protinaravna nagnjenja posledica in sad 

naravnega razvoja, kar pa je seveda v velikanski večini primerov brez vsake podlage in 

popolnoma zgrešeno. Protinaravna nagnjenja niso posledica in sad naravnega razvoja, 

temveč so povečini posledica in sad človeške napačne in zmotne vzgoje, brezkončnega 

mešanja in križanja in metanja obeh spolov v en koš in predvsem zgrešenega in 

brezsmiselnega boja za enakost: smo enakovredni in enakopravni in še marsikaj, nismo 

pa enaki! In zakaj bi bili? Mar ne drži več pregovor, da razlika mika? 

Vsi smo za enakopravnost in enakovrednost, vendar ne v tem smislu, da bomo zaradi 

lačnih na svetu zdaj ves svet potiskali v lakoto, temveč v smislu, da bomo zdaj ves svet 

nahranili z ustrezno hrano! Tudi z ustrezno duhovno hrano, za posameznika in za 

zakonsko zvezo, za moža in za ženo, za očeta in za mater, za starše in za otroke. Mar nas 

pretirano izenačevanje in istovetenje obeh spolov ne vodi v entropijo, to je v izginotje 

tiste temeljne privlačnosti med spoloma, o kateri piše modri Sirah, da ‘presega vsako 

človeško željo’ (Sir 36,22)? 

Ne samo svetopisemska podoba človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi, temveč tudi 

svetopisemska podoba zakonske zveze in družine, ki je ustvarjena po meri človeka, ima 

veliko večjo težo in vrednost, kakor ji jo običajno pripisujemo in priznavamo. Reko je 

treba varovati in čistiti pri izviru – tudi reko življenja pri njenem izviru, pri zakonski 

zvezi in družini. 

KOALICIJA »ZA OTROKE GRE!«  
ZA NAŠE OTROKE GRE! 

 Prizadevamo si za pravico vseh otrok do mame in očeta. 

 Želimo si, da bi stari starši dobili pravico do posvojitve vnukov. 

 Vztrajamo pri definiciji zakonske zveze, ki pravi, da je zakon zveza med 
možem in ženo. 

 Pričakujemo, da bo šola staršem pomagala učiti in vzgajati otroke v skladu 
s prepričanjem staršev. 

 Prizadevanje za naše vrednote je naša pravica! 

Zato vas vljudno vabimo v sredo, 25.11.2105 ob 17. uri v CELJSKI DOM. 

Spregovorili bomo o prihodnosti družine in zaščiti otrok 
ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN NAŠE DOSTOJANSTVO! 

× http://24kul.si × info@zaotrokegre.si 

Miklavževanje - Tudi letos bo naše pridne otroke obiskal sv. Miklavž. 
Miklavževanje bo v soboto, 5. decembra ob 17. uri v cerkvi na Miklavškem hribu. 
Vesel bo vsakega vašega daru, prispevke lahko oddate v nabiralnik pod korom. 

Tisk: Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski koledar (2€) in stenski koledar 
(0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. november 

JEZUS KRISTUS,  
KRALJ VESOLJSTVE 

Cecilija, devica, mučenka 

     800  †† starši Ribič in Hriberšek, sestra Ivana,  
                Franc Janežič in Sarica 
   930  †† starši Pustinek in Jazbec 
           † Mihael Tržan 
            † Katarina Bubnar 
1800    za župljane in dobrotnike    

1100   Tremerje: za rajne 

PONEDELJEK, 23. november 
Klemen I. papež 

     800  † Daniela Godina 
1800   † Janko Babič (obl.) 
           za rajne 

TOREK, 24. november 
Andrej Dung-Lac, muč. 

     800  †† Franc in Terezija Smole 
1800   †† Cecilija in Rafael Novak 
           za rajne 

SREDA, 25. november 
Katarina Aleksandrijska, d., m. 

     800  † Leopold Jezernik 
1800    po namen 
           za rajne 

ČETRTEK, 26. november 
Obletnica posvetitve celjske 

stolnice 

    800  †† iz družine Vampelj 
1800  za Magdo in njeno družino 
          za rajne 

PETEK, 27. november 
Modest in Virgil, škofa, 

apostola Karantanije 

     800 †† Franc in Terezija Smole 
1800   † Slavko Novak (30. dan) 

          za rajne 

SOBOTA, 28. november 
Katarina Laboure, red. 

     800  †† Franc Pušnik, starši in brata Gračner 
                 ter Marija Brilej 
1800   †† Franc in Terezija Smole 
          za rajne 

NEDELJA, 29. november 
1. adventa nedelja 
- nedelja Karitas 
Filomen, mučenec 

     800  za rajne 
   930  † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800    po namen 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike    

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


