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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

Z današnjim praznikom končujemo cerkveno leto
LETO 2021
Št. 48
21.11.2021 – 34. nedelja med letom – Kristus Kralj

KRALJ, KI DELI OBLAST Z NAMI

K

ristus 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

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)

SVETE MAŠE
NED., 21.11. 34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS KRALJ
7.00 † Marica Božič, po namenu iz Pristana
8.30 Slap: † Nada Jež, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 22.11. Cecilija, mučenka, zavetnica cerkvene glasbe
18.00 Gradišče: ††† Durn in Pregelj, Gradišče
18.30 za žive in pokojne cerkvene pevce
TOR., 23.11. Klemen I., papež, mučenec
18.00 † Slavka Prelc, Milana Bajca
18.00 Slap: v čast angelom varuhom za zdravje, Slap
SRE., 24.11. Andrej in drugi vietnamski mučenci
7.00 v čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro, Vojana Reharja
ČET., 25.11. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
18.00 v čast Svetemu Duhu po namenu, Na Produ
PET., 26.11. Leonard Portomavriški, redovnik, misijonar
18.00 † Dejan Koren, po namenu iz Grobeljna
SOB., 27.11. Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
18.00 † Franka Nabergoj, Vojkova
NED., 28.11 1. ADVENTNA NEDELJA
7.00 † Marjan Nusdorfer, obletna, Bevkova
8.30 Slap: v zahvalo, po namenu Karitas in Popoldan na Slapu
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
 Za zdravje, po namenu
 Za pokojne sorodnike in prijatelje, Zemono
 V čast sv. Družini za otroke in mladostnike, Milana Bajca
 V čast Materi Božji za nove duhovne poklice














OZNANILA
 Danes je v Vipavi dan celodnevnega češčenja. Jezusa bomo počastili po razporedu,

ki je bil objavljen že prejšnjo nedeljo in smo ga vajeni iz prejšnjih let. Tudi pri
molitvenih urah je treba upoštevati ukrepe, kar pomeni, da je treba imeti pri sebi PCT
potrdila, masko, razdaljo 1,5 m, vsaka skupina pa za sabo razkuži in prezrači cerkev.
Ob 16h je sklep češčenja, ko bomo zapeli litanije srca Jezusovega in prejeli
blagoslov. Za molitvene ure in sklep ni rezervacij, zato toliko bolj upoštevajte
ukrepe, zlasti ohranjanje razdalje in razkuževanje.
 Tudi za udeležbo pri verouku so potrebni PCT pogoji. Za otroke velja že testiranje,
ki ga opravljajo v šoli, vendar morajo imeti pri sebi evidenčni list testiranja, podobno
kot pri krožkih in obšolskih dejavnosti. Otroci, ki se niso testirali, nimajo pri sebi






evidenčnega lista ali nimajo negativnega testa, ostanejo doma. Starši se s katehetom
dogovorite o načinu dela na daljavo. Zaradi tehničnih pomanjkljivosti bi težko
organizirali hibridni pouk. Priporočam, da vsi opravite samotestiranje.
V sistem zvonjenja v Vipavi je bil vnesen program za našo župnijo. Sitem v glavnem
deluje, našlo se je nekaj napak, ki bodo v kratkem odpravljene. Morda se najde še
kakšna nepravilnost. Če bi kdo kaj opazil še kakšno pomanjkljivost ali predlagal
kakšno dopolnitev, naj to sporoči.
Jutri ob 16h bodo domski dijaki v župnijski cerkvi praznovali slovesnost Kristusa
Kralja. Mašo zato začnemo pol ure kasneje, to je ob 18.30.
Jutri je tudi praznik sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Pevci bodo sodelovali
pri sveti maši, običajne pogostitve pa zaradi epidemioloških razmer ne bo.
V ponedeljek po maši je običajno srečanje biblične skupine. Dobimo se v župnijski
dvorani, nosimo maske in držimo razdaljo.
Prihodnjo nedeljo je prva adventna nedelja. V Vipavi ne bo organizirano skupno
izdelovanje adventnih venčkov, zato venčke naredite sami doma ali jih kako drugače
nabavite, blagoslov adventnih venčkov pa bo v soboto po maši in v nedeljo pri obeh
mašah. Za pripravo adventnega bogoslužja po družinah bodo na razpolago knjižice
Adventni sopotnik.
Na Slapu boste venčke izdelovali v dveh delih in sicer v sredo vas škrat Slapko vabi
od 17h do 18.30 v knjižnico, kjer boste izdelovali obroče za adventne venčke. Vsak
otrok naj od doma prinese razne dolge vejice, ki se lepo upogibajo, npr. srobot, vejice
vrbe- beke, trte, leske, bršljan.... Potem bomo pripravili prostor in materiale za
sobotno delavnico. Vabljeni otroci in animatorji.
V soboto bo v ŠOLI od 15. do 17. ure delavnica adventni venčki. Letos bomo venčke
okrasili s cvetjem, to so tiste Marijine rože, ki so med letom krasile oltar v cerkvi in
tako bo Marija prišla v naše družine. ( običaj nekoč, Marijo nosijo) Kdor lahko ,naj
prinese zelenje in naravne materiale za okrasitev venčkov. Za vse delavnice velja
PCT pravilo!
Blagoslov adventnih venčkov na Slapu bo v nedeljo pri maši. Po maši jih boste lahko
dobili po simboličnem prispevku, za venčke s svečami 8 € in brez sveč 5 €. Izkupiček
bo namenjen za delovanje Karitas Slap. Istočasno si boste lahko ogledali in kupili
božične voščilnice, delo otrok in mladih animatorjev Popoldan na Slapu. Prispevek
za vizitko je 0.50 €. To je projekt animatorjev in njihova bo odločitev za namen glede
izkupička. Na nedeljo bo cerkev odprta do 10. ure, da lahko pridete po venček ali po
vizitke tudi tisti, ki ne boste pri sv. maši.
Bralci beril: Vipava: 22.11. Marija Puc ob 18.30
28.11. Hilarija in Peter Kete ob 7.00; Irena Šček, Cirila Šček ob 10.00
Slap: Peter Furlan
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Bevkova, Gregorčičeva, Kociančičeva ul.;
Slap: hišne številke 84, 92, 94
Čiščenje veroučnih in skupnih prostorov: Vipava: družina Bratina, Bevkova 17;
Slap: iz hišne številke Slap 57
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

