KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
20. november 2022
1. Berilo: Tedaj so prišli vsi Izraelovi rodovi k Davidu v Hebrón in rekli: »Glej, tvoja kost smo in
tvoje meso ... Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in boš vladar čez Izraela« (2 Sam 5,1-2).
Izraelski rodovi niso bili zadovoljni s sodniki, ki jim jih je Bog izbiral za urejevanje spornih
zadev, hoteli so imeti kralja, kot je to bilo pri drugih narodih. Vemo, da je za narod zelo
pogubno, če je oblast v roki le enega vladarja in ta postane diktator in nasilnež. Tudi David je
bil samo človek in s tem tudi grešnik, vendar Boga ni zavrgel. Ko nas Bog vodi je, kljub našim
slabostim, vse na pravem mestu.
2. Berilo: Jezus je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on je glava
telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi
stvarmi (Kol 1,17-20). Čigava je zasluga, da smo prišli iz teme k luči, v kraljestvo ljubljenega
Sina, v katerem je naša odkupitev in odpuščanje grehov. Zasluga je Božja, on je tako hotel in
nas je sprejel takšne kot smo. Vse se je zgodilo po Jezusu Kristusu, ki nas je na križu odkupil
kot mogočni kralj nebeškega kraljestva.
Evangelij: Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal: »Ali nisi ti Mesija? Reši
sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovoril: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi?« (Lk
23,39-43). Luka predstavi Jezus na križu kot pravičnega, ki trpi zaradi nas: On je Božji
Izvoljenec in judovski kralj. Levi razbojnik Jezusa preklinja, spokorjeni razbojnik pa prosi:
»Jezus spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
Oznanila:
 Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu in praznik Kristusa kralja. Pri družinski maši so se
predstavili birmanci. Molimo za njih, da se bodo lepo pripravili na birmo.
 Danes se začne Teden Karitas in Klic dobrote z naslovom: »Skupaj delajmo za dobro.«
Delajmo skupaj, ker en sam ne zmore vsega. Nabirka naslednje nedelje je namenjena
Slovenski Karitas, ki materialno in finančno pomaga župnijskim Karitas.
 Miklavž je napovedal svoj obisk v Sevnici in v Zabukovju. Otroke lahko prijavite za
obdarovanje v SMC-ju in v župnijski pisarni. Priporočen prispevek je 8 €.
 Naslednja nedelja je 1. adventna. Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih venčkov.
Župnijska Karitas je tudi letos pripravila adventne venčke. Priporočen prispevek za potrebe
naše Karitas je 10 €.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Šmarje in Planinska cesta. Hvala.
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8.00 ++ Puh in Logar
18.00 ++ Bojan in Damjan Beskorvajni
+ Rozi Pohar
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22. 11.
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8.00 - za zdravje v družini
18.00 + Amalija Vovk
+ Jasmina Rihar
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23. 11.
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8.00 ++ sorodniki
18.00 + Srečko Drugovič
++ Terezija, obl. in Jožef Vidmar
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24. 11.
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8.00 - v zahvalo in priprošnjo
18.00 + Hana Zajec, obl.
+ Franc Požun
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25. 11.
Katarina
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Dom
Sevnica

8.00 ++ starši salezijancev
16.00 + Janez Kočevar, dar prijateljev
18.00 + Franc Leben, 7. dan po pogrebu
+ Marija Omerzo

Sobota
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- za župljane
++ Andrej in Ljudmila Špan
+ Rozalija Jazbec (Vrhnika)
++ Marko Kolman in družina
Pajk
10.00 + Mara Starič
18.00 + Ivan Svažič, obl.

8.00 ++ Pavla in Anton Dobravc ter Franc
Kozmus
17.00 ++ Božičevi iz Stop
18.00 + Janez Kočevar, 7. dan po pogrebu
- Bogu v zahvalo
8.00 - za župljane
8.30 ++ Martin in Cveta Podlesnik ter
vsi Podlesnikovi
9.00 ++ Martin Ilotič, starši Horvatič
in Ana Baškovič
10.00 ++ Kožuh, Žveglič, starši
Prelogar
10.00 ++ Jože, obl. Ana in Janko Božič
18.00 ++ starši Klenovšek in Žnidaršič
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