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JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 18,33-37) 
Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovóril: »Praviš 
to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj 
narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovóril: »Moje 
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji 
služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat 
mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. 
Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz 
resnice, posluša moj glas.« 

Jezus Kristus Kralj vesoljstva - Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 uvedel papež 
Pij XI. Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po 
Bogu in željo, da bi mogel biti združen in povezan z Bogom. To kraljevanje je 
presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospostvo z njegovim 
drugim prihodom razodelo v dokončnem odrešenju ljudi in v preoblikovanju 
ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo, 
ampak predvsem povod za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi Kristusovega 
življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo na 
zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje 
delovanje v času. 

Teden Karitas in Klic dobrote 2018 - 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 družbi 
iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, 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. Papež Frančišek je ob sklepu 
Sinode o mladih rekel, da je treba mlade poslušati, slišati in sprejemati. Če želimo 
tako delati, je potrebno srečanje. In prostovoljstvo je priložnost za srečanje mladih 
s starejšimi in vseh skupaj z ljudmi v stiski. 
V Tednu Karitas bo Slovenska Karitas 28. 11. 2018 organizirala dobrodelni 
koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju (ob 20. 
uri). Tudi tokrat nas Slovenska Karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do 
družin v stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Ob tem še posebej želi pomagati 
otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih 
dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev vse več. Pomanjkanje lahko 
njihove otroke zaznamuje za vse življenje.  

Nabirka prihodnje nedelje je za potrebe Škofijske in Župnijske Karitas  in jo toplo 
priporočamo. 

Praznovanje obletnica posvetitve celjske stolnice sv. Danijela in zahvalna 
maša ob upokojitvi škofa dr. Stanislava Lipovška bo danes, na praznik 
Kristusa kralja vesoljstva ob 15. uri. Lepo vabljeni. 

Srečanje za starše letošnjih birmancev bo v sredo, 28.  novembra ob 19. uri. 

Tudi letos nas bo obiskal sveti Miklavž - z nami bo v petek, 7. decembra 2018.  

Več informacij o miklavževanju bo v naslednjih oznanilih. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. november 
JEZUS KRISTUS 

KRALJ VESOLJSTVA 
Katarina Aleksandrijska, d., m. 

- začetek tedna Karitas 

    800   †† starši Ribič, Hriberšek, sestra Ivana, 
                Franc Janežič in Sarica 
    930  †† Franci Žikovšek in vsi Klezin 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje:  za vse pokojne 

PONEDELJEK, 26. november 
Obletnica posvetitve  

celjske stolnice 

  800   za zdravje v družini 
  800   za vse pokojne 
1800  po namenu 

TOREK, 27. november 
Modest in Virgil, škofa 

  800   †† Ladislav in Elfride Kubovšek 
  800   za vse pokojne 
1800   po namenu darovalca 

SREDA, 28. november 
Katarina Laboure, redovnica 

  800  za vse pokojne 
1800  † Albin Šket 

ČETRTEK, 29. november 
Filomen, mučenec 

  800   za zdravje in po namenu 
  800   za vse pokojne 
1800  †† starši Viher 

PETEK, 30. november 
Andrej, apostol 

  800  za vse pokojne 
1800  po namenu 

SOBOTA, 1. december 
Karel de Foucauld, redovnik  

  800   po namenu 
1800  †† Fanika in Drago Sv et 

NEDELJA, 2. december 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

Bibijana, mučenka 

    800   †† starši in vsi Babič 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930  † Albin Šket 
1800  †† Aljaž Avbelj in Veronika Krajnc 
1100   Trem:  †† Veronika in iz družine Novak 
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