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KRALJ, KI DELI OBLAST Z NAMI 
 
Kristus ima do nas podobno razmerje, kot 
vlada med dvema človekoma, ki sta 
pripravljena svoji življenji za vedno 
povezati v zakonski skupnosti. »Kar je 
moje, je tvoje,« pravi on in ona mu enako 
odgovarja. Pa tudi najbolj idealna 
zakonska skupnost ne dosega tolikšne 
edinosti, kot je tista, ki zavlada med 
Kristusom in nami, če se mu povsem 
odpremo. »Po posvečujoči milosti smo 
čistokrvni kraljevski rod,« piše p. Albin 
Škrinjar. »Kristus  Kralj že sedaj v nas 
kraljuje, v nas zmaguje, nas visoka dviga 
in nas dela silno bogate. »Jezus s svojim 
naukom in s svojim življenjem vse 
postavlja na glavo: kar je v človeških očeh 
veliko, je v Božjih neznatno, kar bi po 
človeških merilih zmagovalo, dejansko 
izgublja. Pred sodnikom Pilatom stoji 
Jezus kot nemočen obtoženec, ki ga čaka 
sramotna smrt na križu, dejansko pa gre 
naproti dokončni zmagi – zmagi resnice, 
Božje resnice o svetu in o človeku. »Res 
je, kralj sem,« reče Pilatu, »ker sem zato 
prišel na svet, da pričujem za resnico.« 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilat v svoji duhovni slepoti sprašuje: 
»Kaj je resnica?« Jezus mu ne odgovarja 
z besedami, temveč bo vsem odgovoril z 
najvišjim dejanjem ljubezni – darovanjem 
svojega življenja. Veliki teolog Hans Urs 
von Balthasar pravi: »Resnica je Očetova 
ljubezen do sveta, ki jo Sin predstavlja v 
svojem življenju, smrti in vstajenju. Križ je 
dokaz za resnico, da Oče tako zelo ljubi 
svoje stvarstvo, da je vse to dopustil.« 
Svoje pričevanje pred Pilatom je Jezus 
sklenil z besedami: »Kdor je iz resnice, 
posluša moj glas.« Kaj pomeni biti iz 
resnice? P. Albin Škrinjar v svoji knjigi 
Poznaš Kristusa? odgovarja: »To pomeni 
biti tako razpoložen, da se resnice 
oklenem … Verska resnica in vsaka 
resnica, ki nas uči, kako je treba živeti, 
zahteva od človeka žrtev. Mnogi se boje 
žrtev, zato beže od resnice. Pred resnico, 
ki jim ni ljuba, ljudje radi zaprejo oči. 
Ljudje tega sveta večkrat zamižijo pred 
sleherno resnico.« 
Če hočemo »sovladati« s Kristusom, 
mora biti naše srce odprto njegovi resnici 
in njegovi luči.  
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Z DANAŠNJIM PRAZNIKOM 
KONČUJEMO CERKVENO LETO 
 

Cerkveno leto v Katoliški cerkvi se sklene 
z današnjim praznikom Kristusa, Kralja 
vesoljstva. Cerkev je Kristusa za Kralja 
vesoljstva priznavala že v najzgodnejših 
veroizpovedih in s tem poudarjala, da ima 
Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, 
zlasti po svojem vnebohodu, najvišjo čast 
in oblast nad človeštvom in zgodovino.  
Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 
uvedel papež Pij XI. (1922–1939). Uvedbi 
praznika se pogosto pripisuje tudi povsem 
določen zgodovinski pomen: Cerkev je 
hotela v obdobju totalitarizmov utrditi 
Kristusov kraljevski status in tako 
relativizirati prizadevanja režimov, ki so si 
lastili absolutno oblast nad človekom in 
stvarstvom. A papež Pavel VI. je še 
posebej poudaril eshatološki pomen te 
nedelje in jo razglasil za slovesni praznik. 
Poudarjena sta bila pomen in vloga 
Jezusa Kristusa kot osrednje osebnosti v 
cerkvenem letu, ki je tesno povezano z 
bogoslužnim koledarjem Cerkve.  
Božje kraljevanje pomeni dokončno 
izpolnitev človekovega hrepenenja po 

Bogu in želje, 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. 

Po: radio.ognjisce.si 
 

   
 

»Moje kraljestvo ni od tega sveta.« 
 
 »On ne pravi, da ni v tem svetu, ampak 
da ni 'od tega sveta'. Verniki so v svetu, 
pa niso od  tega sveta. Od sveta je 
namreč vsak človek, ker je stvaritev in 
potomec Adamovega rodu, omadeževan 
z grehom, a ni več od tega sveta od 
trenutka, ko je prerojen v Kristusu.« (sv. 
Avguštin) 
 

NA PRELOMU ČASA 
 
Veje dreves so gole obvisele v zraku. 
Rešene stare teže se lahkotno upogibajo  
in čakajo na praznično belino  
prvega snega. 
 

Ob prelomu časa, med starim in novim,  
se mora srce očistiti usedlin umazanije,  
vsega, kar ga otežuje in tlači.  
Šele na to lahko posije Svetloba  

 
 Za duhovno rast 
 
 



in izpraznjeno srce  
se napolni z novimi vsebinami. 
 
Nova vsebina je že tukaj, med nami.  
To je Ljubezen, ki nam je že podarjena.  
Zastonj in za vedno. 
Le odgovoriti še moramo nanjo! 
 

B. Vrbovšek, Gospod, Povsod vidim tebe 

 

 
 V letošnjem Tednu Karitas 2021 (22. – 
28. 11.) nas bo nagovarjalo 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. 

 Lepa hvala vsem, ki ste se v minulem 
tednu odzvali na vabilo na delovno akcijo za 
naše nove župnijske prostore. Gre zgolj za 
prva pripravljalna dela. To so bili: Stanko 
Pšeničnik (5x/, Darko Dobrodel (3x) in Alojz 
Janota (2x). Včeraj pa so vozili talno zemljo iz 
kletnih prostorov: Brložnik Janez, Dobrodel 
Darko, Glušič Marjan, Ladinek Vinko, Lorenci 
Štefan, Pšeničnik Stanko in Sekalo Luka. 
Vsem lepa hvala! 

Lepo prosim, da se vabilu – kdor le more – 
odzovete tudi v prihodnjem tednu.  

 V župnijski pisarni sta na voljo Marijanski 
koledar (2,50 €) in Družinska pratika (6,50 €), 
v cerkvi na polici za verski tisk pa tudi stenski 
koledar (0,70 €). 
 

Darovalci za drenažo na 
Lešah: 
N. N. 130 €; N. N. 30 €; 
Šušteršič Tatjana 80 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 42.486,91 €. 
 

     HVALA ZA DAROVE! 
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7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +v družinah Ovnič in Kodela 
 

PONEDELJEK, 22. 11., Cecilija, devica 
17.00 za +Nikolaja Kralj, osm., žena Marija 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 



18.00 za +Metoda Oblak, Lojzka in Jani 
Gradišnik 
 

TOREK, 23. 11.; Klemen I., papež  
17.00 za +Štefko Polovšak, osm., mož 
Edvard z otroci 
18.00 za +Uršulo Krevzel, Marica in Jože 
Krevzel 
 

SREDA, 24. 11.; Andrej in drugi 
vietnamski mučenci  
7.30 za +Šimija Štern, obl., Zdravko in 
Jožica Gutman 
 

ČETRTEK, 25. 11., Katarina 
Aleksandrijska  
18.00 za +Elizabeto Pernjak in sorodnike 
 

PETEK, 26. 11., Valerijan Oglejski  
7.30 za +Vinkota Špiler 
 

SOBOTA, 27. 11., Virgil in Modest, škofa 

18.00 za +Milana Brložnik, obl. In 
+Marijo, Lojzka Krivec 
 

28. 11. 2021  –  1. ADVENTNA 
NEDELJA 

 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Katarino Nikol in Alojza Danijel 
 
 

Papež Frančišek 
je na praznik 
Brezmadežne  
/8.12.2020/ 
razglasil leto sv. 
Jožefa, varuha 
sv. Družine in 
družin ter 
zaščitnika sv. 
Cerkve, ki bo 
trajalo do 
8.12.2021. 
 
 

 
 

 
 
 

Radi in pogosto se mu priporočajmo! 
 

K TEBI, O SVETI JOŽEF, 
PRIBEŽIMO V SVOJIH STISKAH, 

IN KO SMO NA POMOČ POKLICALI  
TVOJO PRESVETO NEVESTO, 

PROSIMO ZAUPLJIVO TUDI  
TVOJEGA VARSTVA. 

PRI LJUBEZNI, 
KI TE JE VEZALA Z BREZMADEŽNO 

DEVICO, BOŽJO MATERJO, 
IN PRI OČETOVSKI LJUBEZNI,  

S KATERO SI OBJEMAL DETE JEZUSA,  
TE PONIŽNO PROSIMO, 

 OZRI SE MILOSTNO NA DELEŽ, 
KI GA JE PRIDOBIL JEZUS  

S SVOJO KRVJO IN 
POMAGAJ NAM V NAŠIH POTREBAH 
S SVOJO MOČJO IN PRIPROŠNJO. 
O SKRBNI VARUH SVETE DRUŽINE, 

VARUJ IZVOLJENO LJUDSTVO 
JEZUSA KRISTUSA; 

ODVRNI OD NAS, LJUBEZNI POLNI OČE, 
VSAKO KUGO ZMOT IN GREHA. 

PODPIRAJ NAS MILOSTNO IZ NEBES, 
O MOGOČNI NAŠ VARUH,  

V TEM BOJU ZOPER MOČI TEME, 
IN KAKOR SI NEKDAJ OTEL DETE 
JEZUSA IZ SMRTNE NEVARNOSTI, 

TAKO BRANI ZDAJ  
SVETO CERKEV BOŽJO  

VSAKEGA ZALEZOVANJA IN 
NASPROTOVANJA. 

VARUJ NAS VSEKDAR, 
DA BOMO PO TVOJEM ZGLEDU 

IN S TVOJO POMOČJO 
MOGLI SVETO ŽIVETI, 

SREČNO UMRETI 
IN DOSEČI  

VEČNO ZVELIČANJE V NEBESIH.  
AMEN. 

 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com

