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JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin 
človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, 
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred 
njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, 
kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na 
svojo desnico, kozle pa na levico.  
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: 
›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v 
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka 
sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem 
bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, 
nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me 
obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu 
bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli 
lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te 
sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli 
k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu 
od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹ 
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni 
ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi 
niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, 
nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj 
bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca 
ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: 
›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni 
niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« 

Kristus Kralj           

S praznikom Jezus Kristus Kralj vesoljstva končujemo Cerkveno oz. bogoslužno 

leto. Sporočilo današnje nedelje je: Jezus Kristus je kralj; je kralj časov, kralj 

vesoljstva in kralj večnosti. 

Evangelij Jezusa predstavi kot kralja, ki bo ponovno prišel ob koncu časov, v slavi. 

Takrat se bo kot sodnik srečal s tistimi, za katere je trpel, umrl ..., in jih s tem  odrešil. 

Za nas je pomembno, ali nas bo takrat priznal za svoje: ali bo takrat tudi nam lahko  

rekel: »Pridite blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite kraljestvo, ki vam je 

pripravljeno!« 

Jezus Kristus pa ni samo kralj. Današnja božja beseda ga predstavi kot pastirja. To 

dvojno prispodobo kralj - pastir pogostokrat srečamo v Svetem pismu. David, ki je 

imel zelo pomembno vlogo v zgodovini odrešenja, je bil najprej pastir ovac, potem 

pa je kot kralj pasel dvanajstere Izraelove rodove. 

Podobo kralja - pastirja je v polnosti uresničil Jezus Kristus. Jezus je v resnici dobri 

pastir - pastir, ki da življenje za svojo čredo. Je odrešenik človeštva in vsega vesolja, 

vsega stvarstva. Hkrati pa je tudi sodnik, ki v knjigi Razodetja pravi: 'Glej, skoraj 

pridem in moje plačilo z menoj; da povrnem vsakemu po njegovih delih. Jaz sem alfa 

in omega, prvi in poslednji, začetek in konec.' 

Kakor pastir loči ovce od kozlov, bo Kristus ob koncu časov, ob sodbi ločil ljudi: 

slabe od dobrih. Kriterij pri ločevanju pa bo naš odnos do Boga in do bližnjega. 

Merilo ločevanja bodo dobra dela. Jezus bo takrat rekel: »Lačen sem bil ...; žejen 

sem bil ...; sam sem bil ...« Državljani božjega kraljestva bodo 

postali tisti, ki izpolnjujejo ˝novo  zapoved ljubezni.˝ »Po tem vas 

bodo ljudje spoznali, če se ljubite med seboj!' 

Današnji praznik govori o tistem dnevu, ko bo Kristus prišel kot 

kralj in sodnik.  

Prav na sam praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva pa letos 

obhajamo tudi praznik sv. Cecilije, zavetnice naše župnije. O 

njenem življenju in mučeniški smrti govori pasijon iz 5. stoletja. 

Zgodovina govori, da ta mučenka ni legendarna oseba, kajti leta 

1854 so v Kalistovih katakombah v Rimu našli njen grob poleg 

kripte papežev. Pokopali so jo med škofe, spoznavalce in mučence rimske Cerkve.  

Omenjeni pasijon opisuje, da je bila zaročena s poganom Valerijanom. V poročni 

noči mu je Cecilija razodela, da božji angel čuva njeno deviško čistost. Soproga je 

prosila, naj sprejme vero v edinega Boga in se da krstiti, potem bo tudi on mogel 

videti angela, ki bo tudi njegov varuh. Valerijan je njeno naročilo izpolnil: šel je na 

Apijsko cesto in našel med grobovi skritega svetega starca papeža Urbana. Ta ga je 

poučil v veri in ga krstil. Za krščanstvo je pridobil tudi svojega brata Tiburcija. Ker 

sta se ponudila, da bosta pokopala mučence, sta bila izdana, prišla sta v ječo in prefekt 

ju je obsodil na smrt z obglavljenjem. Iz pohlepa po njunem imetju je dal zapreti še 

Cecilijo ter jo obsodil na smrt. Sežgana naj bi bila v lastni hiši in sicer v peči za 

ogrevanje kopeli. Toda iz peči je prišla nepoškodovana. Prefekt je ukazal, naj jo 

obglavijo. Rabelj jo je trikrat udaril z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in je v 

tem času razdelila svoje imetje. Papeža Urbana je prosila, naj njeno hišo posveti v 

cerkev.  



 

 

V 15. stoletju so jo začeli častiti kot zaščitnico cerkvene glasbe. Poročilo 

pripoveduje, da je na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga. Zato danes, 

na njen god, praznujejo cerkveni pevci in vsi ki z glasbo bogatijo naše bogoslužje. 

Razen pevcev in glasbenikov so si jo za svojo zavetnico izbrali tudi izdelovalci orgel. 

Umetniki jo pogosto upodabljajo ob orglah. Take podobe krasijo zlasti pevske kore 

po naših cerkvah.  

Naša župnijska cerkev je edina v Sloveniji, ki je njej posvečena sv. Ceciliji. Danes 

imamo priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse, kar smo v njej prejeli. Prosimo tudi 

našo župnijsko zavetnico sv. Cecilijo, da bi pomagala vsem, ki živimo v naši župniji. 

Naj nam pomaga, da bi našli pot do pravega in resničnega veselja, ki je lahko samo 

pri Bogu. 

Župnijskemu pevskemu zboru, vsem pevcem, organistom in zborovodjem, 
inštrumentalistom in voditeljem ljudskega ter mladinskega petja, se iskreno 
zahvaljujemo za vaše velikodušno delovanje v župniji na področju cerkvene 
glasbe.  

Novo provincijsko vodstvo: Dne 17. novembra 2020 je generalno vodstvo bratov 

kapucinov imenovalo novo vodstvo Slovenske kapucinske province.  

Provincialni minister: br. Primož Kovač  

Vikar: br. Stane Bešter  

2. svetovalec: br. Matej Nastran  

3. svetovalec: br. Luka Modic  

4. svetovalec: br. Milan Kvas. 

Vsem iskrene čestitke in obilo Božjega blagoslova! 

Teden Karitas 2020 (od 23. do 29. 11.) obeležuje 30 letnico organizirane 
Karitas v Sloveniji, nagovarjalo pa nas bo geslo: »Slišim te«, ki še posebej 
nagovarja v teh težkih časih. Zaradi razmer bo nekoliko spremenjen.  
Nadškof Cvikl je ob tem povedal: »Letošnji teden Karitas bo drugačen, kot so bili 
dosedanji. Manj prazničen, pa bolj delaven. Vedno bolj se kaže, da ljudje v tem času 
negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno pomoč. Z drugo 
besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko zaupali svoje težave. 
Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu 
prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega...«  
Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu.  
Zaradi epidemije s Covid 19 letos tradicionalno romanje sodelavcev Karitas na 
Slomškovo Ponikvo odpade.  

Sveta maša za sodelavce Karitas bo v nedeljo, 29.11.2020 ov 10h v 
mariborski stolnici, kjer bo maševal mariborski nadškof in predsednik 
Slovenske karitas Alojzij Cvikl. Sveto mašo bo mogoče spremljati preko 
neposrednega prenosa na RTV SLO, 1. program.   

Klic dobrote 2020 
V sredo, 25. 11. 2020, bo potekal že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote za 
pomoč družinam v stiski.  
Zaradi epidemije bo izvedba koncerta v studio 1, RTV Slovenije. Spremljamo pa 
ga lahko v neposrednem prenosu na I. programu RTV Slovenije, Radia Slovenije 
in Radia Ognjišče od 20.05 dalje.  
V času koncerta in tudi še ves december bomo zbirali sredstva za pomoč 
slovenskim družinam v stiski. Vabljeni, da se nam pridružite na enem izmed 
naštetih medijev.   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. november 

JEZUS KRISTUS,            
KRALJ VESOLJSTVA 

Cecilija, devica, mučenka 

   †† starši Ribič – Hriberšek, sestra Ivana,  
         Franc Janežič in Sarica 
   Za zbor sv. Cecilije 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 23. november 
Klemen I., papež, mučenec 

   † Janko Babič (obl.) 
   Za duše v vicah 
   Za pokojne 

TOREK, 24. november 
Andrej Dang-Lac, duh. in 

drugi vietnamski muč. 

   Za zdravje 
   Za nerojene otroke 
   Za pokojne 

SREDA, 25. november 
Katarina Aleksandrijska 

   †† sorodniki, prijatelji in znanci 
   Za pokojne 

ČETRTEK, 26. november 
Obletnica posvetitve stolnice 

   † Janez Korošec 
   Za pokojne 

PETEK, 27. november 
Modest in Virgil 

   Za mamo 
   Za pokojne 

SOBOTA, 28. november 
Katarina Laboure, red. 

   ††  Marija in Vlado Vrenko 
   Za pokojne 

NEDELJA, 29. november 

1. adventna nedelja 
- nedelja Karitas 

Filomen, mučenec 

   V zahvalo za družine 
   †† Terezija in Slavko Gabršek,  
         Marija in Zvone Mlakar 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


