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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.« 

Teden Karitas, od 22. do 28. novembra 2021 - V letošnjem Tednu Karitas nas 

nagovarja geslo: »SRCE, ki sprejema«, ki je še posebej primerno za današnji čas. 

Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem povedal: »Naj nam bo ta teden vsem v 

spodbudo, da bodo naša srca postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v 

odprtosti Sv. Duhu! Če moje srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se 

odpravim k njemu in iščem pot do njegovega srca. In potem, ko sem ga slišal in v 

srcu doumel njegove težave, pač nisem več daleč od spoznanja na kak način mu bom 

mogel biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba 

opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega 

in spoštovanega ...« Za vse nas je vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug 

drugemu. 

- Sveto mašo, ki bo na Ponikvi v sredo 24. 11. ob 13.30, bo neposredno prenašana 

preko TV Golica in RTS Maribor ter tudi preko spleta. Vodil jo bo nadškof msgr. 

Alojzij Cvikl, somaševal pa bo škof msgr. dr. Maksimiljan Matjaž. 

- Isti dan bo tudi Klic dobrote za družine v stiski, ki ga bosta ob 20. uri prenašala 

RTVSLO in Radio Ognjišče. 

V času koncerta in tudi še ves mesec december bomo zbirali sredstva za pomoč 

slovenskim družinam v stiski. 

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

Na razpolago je Pratika (6,5 €), Marijanski koledar (2,50 €) in koledar list (0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. november 

JEZUS KRISTUS,  

KRALJ VESOLJSTVA 

Darovanje Device Marije 

  800   †† starši Ribič in Hriberšek, sestra Ivana,   

                brat Franc, Franc Janežič in Sarica 

  930   †† Franci in Rozalija Hajnšek 

1100  Tremerje: Za pokojne 

1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 22. november 

Cecilija, devica, mučenka 

  800   Za blagoslov otrok 

  800   Za  pokojne 

1800  † Cecilija Fajs 

1800   † br. Pavel Košir 

TOREK, 23. november 

Klemen I., papež, mučenec 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 1) 

  800   Za blagoslov vnukov 

          Za pokojne 

1800  †† Franc Koren in sorodniki 

SREDA, 24. november 

Andrej Dung-Lac, duhovnik 

in drugi vietnamski mučenci 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 2) 

  800   Na čast Sv. Trojici 

          Za pokojne 

1800  †† starši Šprajc in sorodniki 

ČETRTEK, 25. november 

Spomin vseh vernih 

pokojnih serafinskega reda 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 3) 

  800   Za papeža, škofe, duhovnike in redovnike 

          Za pokojne 

1800  V zahvalo in za zdravje 

PETEK, 26. november 

Obletnica posvetitve celjske 

stolnice 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 4) 

  800   Za zdravje 

          Za pokojne 

1800  †† iz družine Knez 

SOBOTA, 27. november 

Modest in Virgil, škofa, 

apostola Karantanije 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 5) 

  800   † Franc Smole 

           Za  pokojne 

1800  † br. Pavel Košir 

NEDELJA, 28. november 

1. adventa nedelja 

nedelja Karitas 

Darovanje Device Marije 

  800   † Angela Tratnik 

           Za pokojne 

  930   † Marija Dobrajc (gr. 6) 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800   Za zdravje hčerke 

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


