
 
 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                            22. november 2015  

 

 

  

NEDELJA JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA           

22.11.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30  na Pernovem  za +Antona, Ano in Jožeta Veber, obl.  

ob 10h   za +Franca in Jožefo Veber              

Ponedeljek Začetek tedna Karitas                          

23.11.                 ob 18h   za +Marijo Veber, p.d. Lešnikovo, obl.  

Torek Vietnamski mučenci                        

24.11.          ob 18h   za +Faniko Verdel, osmina                       

Sreda Katarina                                     

25.11.                                                    ob 7h     za +Viktorja Ledinek                

Četrtek OBLETNICA POSVETITVE CELJSKE STOLNICE              

26.11.           ob 8h    na Pernovem   za +Frančiška Grobelnik, obl.    

Petek Modest in Virgil                                                                                                  

27.11. ob 18h   za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše, obl. 

Sobota Katarina Laboure                           

28.11.          ob 7h     za +Stanislava Cvikl                       

NEDELJA 1. ADVENTNA – nedelja Karitas   

29.11. 
 

  

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana Pečnik, obl.  

ob 10h   za +Alojza, Jožefo in Rafka Podlesnik    
              ob 15h  v Žalcu dekanijska revija 

                              cerkvenih pevskih zborov 

 



 

 

* V sredo, 25. novembra, bo v Celju ob 20. uri 25. dobrodelni koncert Klic dobrote                     

z neposrednim TV prenosom na 1. programu (tudi na R Ognjišče in R Slovenija).  

 

* Na prvo adventno nedeljo (29.11.) bo v žalski župnijski cerkvi ob 15. uri  revija cerkvenih 

pevskih zborov žalske dekanije. Sodeluje seveda tudi naš mešani cerkveni pevski zbor.  
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                                                  Jn 18,33b–37 

NENAVADEN KRALJ 
 

Današnji evangelij opisuje Kristusa v pogovoru s Pilatom. Tik preden gre 
v trpljenje, Jezus temu oblastniku razloži, da je takšen kralj, ki je zato 
prišel na svet, da »pričuje za resnico« in da njegovo »kraljestvo ni od 
tega sveta«, saj kraljuje s križa. Nanj pa je šel, ker »nas ljubi« ter da bi 
»nas s svojo krvjo osvobodil grehov ter napravil iz nas kraljestvo in 
duhovnike za slavljenje Boga«.  
Na križ je šel, da bi nam »izkazal ljubezen do konca« in tako s svojim 
kraljevanjem pokazal na pravo ljubezen, ki se ne ustavi niti pred žrtvijo in 
trpljenjem. Njegovo kraljevanje je zato ljubezen, ki je pripravljena stopiti 
na križ. Kristus na križu pokaže pravo podobo Boga.  
Človekov pogled je uprt v stvari in zanemarja osebe. Poleg tega pa ima 
tudi o Bogu napačno podobo, saj ga doživlja kot tekmeca. Bog to ve, 
zato se človeku približa tako, da se da pribiti na drevo križa, ker je človek 
»prilepil« svoj pogled na stvar, drevo. Bog se v svoji ljubezni poniža in 
gre na križ, ker ve, da ga bo samo tako srečal človekov pogled, ki je 
uperjen v stvari. In tako ga bo lahko »videlo vsako oko«. Na drevesu 
križa Kristus človeku pokaže tudi pravo podobo Boga, kakor bi mu 

govoril: »Poglej, doslej si mislil, da sem ljubosumen Bog, da ti ne dovolim svobode, da sem tvoj 
tekmec in hočem biti tvoj tiran. Pa sem se prepustil človeškim rokam, ki so mi zadale trpljenje me, 
pribile na križ in umorile. Nisem ljubosumen Bog, ampak Bog, ki te ljubi do te mere, da se ti daje v 
roke.« Res, nenavadno kraljevanje!  
Na praznik Kristusa Kralja nam kot piko na i svojo podobo in resnično obličje pokaže sam Gospod: 
križani Kralj. Želim in prosim Boga, da bi imeli vedno pred očmi podobo Jezusa  Kristusa, »ki nas 
ljubi«, in z njo hodili skozi življenje. 
                                                                                                                                                                 Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 
 

Pilat mu je tedaj rekel:  
»Torej kralj si?«  

Jezus je odgovoril:  
»Tako je, kralj sem.  

Jaz sem zato rojen in  
sem zato prišel na svet,  

da spričam resnico.  
Vsak, kdor je iz resnice,  

posluša moj glas.«  
 

(Jn 18, 37) 



 


