
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

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) 

Zahvaljen, vladar vesolja,  
začetek in konec. 

Ti, ki si prišel v sprevodu oblakov 
razodet vsem ljudem brez razlike. 
Zahvaljen za obljubo poslednjega 

konca vseh naših stisk 
in novega začetka 

življenja v tebi. 
Čakamo na  
dopolnitev 

zemeljskih dni. 
Prihajamo  
ti naproti,  

sprejmi nas  
v svoje  

kraljestvo. 
 

Berta Golob 

  
 

Berta Golob 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 duhov-
nike za slavljenje Boga«.  
 

Na križ je šel zato, da bi nam »izkazal 
ljubezen do konca« in tako s svojim 
kraljevanjem pokazal na pravo ljube-
zen, ki se ne ustavi niti pred žrtvijo 
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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 lju-
bosumen 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 
 
 
 
 

 

Čas za iskanje Boga je to življenje. 
Čas, da Boga najdemo, je smrt.  
Čas, da Boga uživamo, je večnost. 

 

 

   KRISTUS KRALJ  
 

 

Cerkveno leto zaključujemo 
z nedeljo, ki je posvečena 
Kristusu, Kralju vesoljstva. 
Cerkev je Kristusa za kralja 

vesoljstva priznavala že v najzgodnej-
ših veroizpovedih in s tem poudarjala, 
da je Kristus kot Božji Sin in odrešenik 
sveta posebej od vnebohoda dalje 
deležen najvišje časti in oblasti nad 
vesoljstvom. Naslov Kristus Kralj nam 
prikliče v spomin dejstvo, da je Kristus 
gospodar človeštva, stvarstva in časa. 
 

Slovesni praznik je leta 1925 uvedel 
papež Pij XI. z namenom, da bi lik 
Kristusa, Kralja vesoljstva, prišel bolj 
jasno do izraza. Smisel praznika in 
njegove poudarke lahko razumemo 
le v veri. Praznik je zasnovan kot 
nadaljevanje in dovršitev čaščenja 
Srca Jezusovega, s čimer je poudar-
jena Kristusova ljubezen, ki vse 
zaobjema in ne prezre nobenega 
ustvarjenega bitja. 
 

Božje kraljevanje pomeni dokončno 
izpolnitev človekovega hrepenenja po 
Bogu in željo, 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 dokon-
čnem 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. 
 

Praznik Kristusa Kralja nas spominja 
na zgodovino odrešenja in (ne)vidno 
Božje delovanje v času. 
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NEDELJA  * 22. 11. 2015  * KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA         
 

   
za. 

 zdravje. 
za. 

zakonce. 
 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 

 
 
 

  POLZELA   10.30 
 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Angelo, Antona VOGRINA, Franca ČRETNIKA,   
           Rudolfa CEVZARJA, Marjano CEVZAR 
… za + Vinka MELANŠKA in vse JEVŠNIKOVE 
… za + Marijo JELEN – JANEZOVO 
… za + Marijo in Ivana ANCLINA  * m.:  J.K., od. J.R., J.B., M.G. 
… za + Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK 
… za + Branka MIKLAVŽINA (1. obl.)   
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR        * maš.:  L.S., od. J.B., M.G. 
  

PONEDELJEK * 23. 11. 2015 * Klemen I., papež, muč. * Kolumban                
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Karlija ZAVRŠNIKA 
 

TOREK * 24. 11. 2015  * Andrej Dung-Lac, duhovnik, in viet. mučenci 
 

 
 

  ANDRAŽ   16.00 
  POLZELA   17.00 

  

… za + Angelo in Franca TOMINŠKA, vse sorodnike 
… za + družini ANDOBCA in HORJAK 
… za + Janeza BLAGOTINŠKA              * maš.:  J.K., od. M.G. 

 

SREDA * 25. 11. 2015 * Katarina Aleksandrijska, dev., muč. * Beatrika 
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Maksa GERŠAKA (obl.) 
 

ČETRTEK * 26. 11. 2015  * Obletnica posvetitve celjske stolnice   

    
 

  POLZELA   16.30 
  POLZELA   17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Cilko, Franca in Branka HROVATA  
… za + Nevenko GOMBOC (1. obl.)            * maš.:  J.K., od. M.G. 

… (po maši) molitev za duhovne poklice 
    

PETEK * 27. 11. 2015  * Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije 

  
 

  POLZELA   17.00 
  POLZELA   17.30 
  ANDRAŽ   18.00 

  

… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško                   
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim (za družine) 
… za + Rudija JEROMLA. 

 

SOBOTA * 28. 11. 2015  * Katarina Labouré, redovnica, vidkinja  
    

    

 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Marijo in Štefana URANJEKA 
… za + Bernardo ŠVAB                         * maš.:  J.K., od. M.G. 
   

NEDELJA * 29. 11. 2015  * 1. ADVENTNA * ANDREJEVA  
 

 
 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 

 
 

 
  POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Andreja VAŠLA in vse ZAGORIČNIKOVE 
… za + Andreja in Ano MEŠIČ 
… za + Andreja in Ano SITAR 
… za + Antona ŽELEZNIKA (obl.)   *  M.B., K., od. J.K., J.B., M.G. 
… za + Antonijo, Ivana OŽIRJA, Angelo, Ivana TANJŠKA 
… za + Ludvika in Angelo CIZEJ   
… za + Viktorja JEŽOVNIKA             * maš.:  L.S., od. J.B., M.G. 

  22.  11.  –  29.  11.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 22. novembra bodo pros-
tovoljci Društva Vincencijeve zveze 
dobrote pri nas prodajali Vincenci-
jev koledar. Z nakupom (10 €) boste 
podprli njihovo delo z brezdomci, 
družinami in mladimi v stiski. 
  
 

 

V ponedeljek, 23. novembra se prične 
teden Karitas »V službi človekovega 
dostojanstva«.  
 
 

 

V torek, 24. novembra po večerni maši 
bo v župnišču sestanek katehistinj. 
 
 

 

V sredo, 25. novembra ob 11. uri se 
bo na Slomškovi Ponikvi pričelo sre-
čanje prostovoljcev Karitas. Ob 20. uri 
pa bo v dvorani Golovec dobrodelni 
koncert »Klic dobrote«. Vstopnice 
(10 €) so na razpolago pri vseh Ško-
fijskih karitas in v knjigarni Celjske 
Mohorjeve družbe. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 29. novembra bo 
v Andražu župnijski praznik ob godu 
zavetnika sv. Andreja.  
 
 

 DUHOVNE VAJE 
 

 

Skupnost Emanuel pripravlja duhovni 
vikend za mlade z naslovom Srce go-
vori Srcu. Potekal bo med 4. in 6. de-
cembrom v samostanu v Stični. Na 
programu bodo predavanja, okrogla 
miza, različne delavnica, šport, molitev 
... Začetek v petek ob 18. uri. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Vodovnik, Andraž 51, Sitar, 
Andraž 50, Praprotnik, Andraž 51/a. 
Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

 KULTURA, DUHOVNOST 
 

 

To nedeljo, 22. novembra bosta orga-
nizatorki andraškega miklavževanja 
po sv. maši v zakristiji zbirali prijave 
za obdarovanje otrok. 

 
 

 

Za polzelske otroke pa sv. Miklavž 
odpira tradicionalno pisarno pri žup-
niku v župnišču. Vsi lepo vabljeni, da 
se oglasite in s svojim prispevkom 
omogočite obdarovanje najmlajših. 

 
 

 

V Domu krajanov Andraž bo danes, 
v nedeljo, 22. novembra ob 15. uri 
gledališka predstava, komedija 'Trojka 
trojkica', ki jo bo uprizorila gledališka 
skupina KUD Polzela. 

 
 

 

V torek, 24. novembra ob 17.30 bo v 
Aninem domu v Preboldu predaval 
upok. nadškof msgr. dr. Anton Stres: 
»Ali smo res neumni, ker verujemo?« 
 
 

 

V nedeljo, 29. novembra ob 15. uri bo 
v žalski župnijski cerkvi revija CPZ 
dekanije Žalec. Poslušalci vabljeni! 
 
 

 ROMANJE 
 

 

Zadnji dan za prijavo na Evropsko ro-
manje mladih v Valencijo je ta petek. 
Prijave: www.drustvo-skam.si/esm. 
 
 

 MOLITEV ZA DRUŽINO 
 

 

Družbeni nauk Cerkve, številne spod-
bude papeža in slovenskih škofov nam 
govorijo o zavzemanju za vrednoto 
zakonske zveze in družine. Od družine 
je odvisna prihodnost družbe. Molimo 
za družine! Vsi katoličani smo povab-
ljeni, da tudi kot državljani zaščitimo 
to vrednoto. Naše družine, naš narod 
in naše voditelje izročimo v varstvo 
Matere Marije, sv. Jožefa in drugih 
zavetnikov družini! 

 
 
 

 
 

 


