
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Lk 23,35–43 

JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE 
 
Evangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo in 
gledalo' (Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, 
nihče se ni približal. Ljudstvo od daleč 
gleda, kaj se dogaja. Isto ljudstvo se je 
zaradi lastnih potreb gnetlo okoli 
Jezusa, zdaj pa je do njega na razdalji. 
Zaradi različnih okoliščin življenja ali 
zaradi naših neuresničenih pričakovanj 
imamo tudi mi skušnjavo, da 
zavzamemo razdaljo do Jezusovega 
kraljevanja, da ne sprejmemo čisto do 
konca pohujšanja njegove ponižne 
ljubezni, ki nadležno vznemirja naš jaz 
Zatem je druga skupina, v kateri so 
različne osebnosti: poglavarji ljudstva, 
vojaki in hudodelec. Vsi ti se Jezusu 
posmehujejo. Na enak način ga izzivajo: 
'Reši samega sebe!' Ta skušnjava je 
hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj 
skušajo Jezusa, kakor ga je skušal na 
začetku hudič, da bi se odpovedal 
kraljevanju na Božji način in bi to počel z 
logiko tega sveta: 'Stopi s križa in porazi 
sovražnike!' Če je Bog, naj pokaže moč 
in superiornost! Ta skušnjava je direkten 
napad na ljubezen: 'Reši sebe'; torej ne 

 
 
 
 
 
 

druge, temveč sebe. Prevlada torej jaz z 
vso svojo močjo, s svojo slavo, s svojim 
uspehom. Ta skušnjava, prva in zadnja v 
evangeliju, je najhujša. A Jezus ne govori 
in ne odreagira, ne brani se, ne skuša 
prepričati, ne zagovarja svojega 
kraljevanja. Še naprej ljubi, odpušča, 
preizkušnjo živi po Očetovi volji, z 
gotovostjo, da bo ljubezen obrodila 
sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo 
dostojanstvo, smo poklicani bojevati se 
proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na 
Križanega, da mu postanemo vedno bolj 
zvesti. 
V evangeliju pa se pojavi še ena 
osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je 
hudodelec, ki ga prosi, da se ga spomni v 
svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v 
njegovo kraljestvo. Ni se zaprl vase, 
temveč se je s svojo prtljago, s svojimi 
grehi, s svojim gorjem, obrnil na Jezusa. 
Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, 
spomni. Pripravljen je popolnoma in za 
vedno izbrisati greh, saj si njegov spomin 
ne zapomni storjenega zla in mu niso 
vedno pred očmi prizadejane mu žalitve, 
kot velja za naš spomin. Bog nima 
spomina za greh, temveč za nas. 

 

Po: E. Mozetič 
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V cerkvenem letu pri bogoslužju vedno 
znova podoživljamo skrivnosti našega 
odrešenja od pričakovanja Odrešenika 
do dopolnitve časov; zaključujemo pa ga 
s slovesnim praznikom Jezusa Kristusa, 
Kralja vesoljstva. V evangeliju se nam je 
Jezus predstavil kot križani. Potrebna je 
res globoka vera, da v tem prebičanem, 
izmučenem in ponižanem Jezusu 
spoznamo svojega kralja in ga priznamo 
za vladarja našega življenja. To je 
spoznal in priznal desni razbojnik. 
»Jezus, spomni se me, ko bo prideš v 
svoje kraljestvo!« je prosil. In Jezus mu 
je obljubil: »Resnično ti povem, še 

danes boš z  
menoj v raju.« 
Ko je bil vpeljan 
praznik Kristusa 
Kralja, je bilo 
slišati mnoge 
ugovore: 
zemeljskih kraljev, 
ki so bili nekdaj 
mogočni vladarji, 
je zmeraj manj, 
tisti, kar ji je še, pa 

imajo bolj malo moči in veljave. Kako naj 
torej ljudje sploh razumejo vladarsko 
moč Kristusa kralja? Kristus, ki ga 
priznavamo za svojega kralja, je čisto 
drugačen od vladarjev tega sveta. 
»Čeprav je bil Božje narave,« piše o 
njem apostol Pavel, »je sam sebe izničil 
tako, da je prevzel naravo hlapca in je 
sam sebe izničil tako, da je prevzel 

naravo hlapca in je sam sebe ponižal 
tako, da je postal pokoren vse do smrti, 
in sicer smrti na križu.« Njegov edini 
vladarski prestol je tako križ, s katerega 
nam deli darove usmiljenja in odrešenja. 
Iz ljubezni do nas je prelil zadnjo kapljo 
krvi. Vsakega ljubi s čisto osebno 
ljubeznijo.  
Križani Kralj nas uči, kakšna mora biti 
naša medsebojna ljubezen, da bo odsev 
njegove kraljevske ljubezni: darujoča se, 
dobrohotna, usmiljena, odpuščajoča. 
Zaživimo jo v našem vsakdanu! 

  
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 
PRED TEBOJ IZ OČI V OČI 
 

Dan za dnem,  

o Gospod mojega življenja,  

bom zvesto stal  

pred Teboj iz oči v oči. 

 

Sklenjenih rok,  

o Gospod vseh svetov,  

bom ponižnega srca  

stal pred Teboj iz oči v oči. 

 

V tem svetu, ki je Tvoj,  

sredi dela in hrupa,  

sredi vsakdanjega boja  

in hitečih množic  

bom mirno stal  

pred Teboj iz oči v oči. 

 

In ko bo moje delo  

na tem svetu končano,  

o Kralj kraljev,  

bom sam in molče stal  

pred Teboj iz oči v oči. 

Po: R. Tagore 

 
 Za duhovno rast 
 
 



 
 
 
 

 Letošnji Teden Karitas bo potekal od 
ponedeljka, 21. 11. 2022 do nedelje, 27. 
11. 2022. V letošnjem Tednu Karitas 
2022 nas bo nagovarjalo 
geslo: »SKUPAJ DELAJMO ZA 
DOBRO«. 

 

Nadškof 
Alojzij 
Cvikl je ob 
tem 

povedal: »Nihče ni tako reven, da ne bi 
mogel tudi on sam prispevati svoj delež 
za skupno dobro. Naj letošnji teden 
Karitas in Klic dobrote tako odmeva v 
srcih nas vseh, da bomo na vsakem 
koraku sposobni stopiti skupaj in da bo v 
nas delovala nova moč in volja delati 
resnično dobro. Poklicani smo, da bi bolj 
in bolj postajali znamenje Božje ljubezni 
v svetu.« 
V sredo, 23. 11., bo romanje 
prostovoljcev Karitas na Ponikvo. 
Zvečer pa na Slovenija 1 prenos 
dobrodelnega koncerta Klic dobrote za 
pomoč družinam v stiski.  

 Ob godu zavetnice cerkvene 
glasbe, sv. Cecilije, se iskreno 
zahvaljujemo vsem cerkvenim 
glasbenikom za vaše služenje, za vaš 
čas in moči, ki jih posvečate pevskim 
vajam in petju pri liturgiji.  

Vaše petje in igranje ne samo slavi 
Boga, ampak ljudem pomaga, da svoje 
življenje spremenijo v hvalnico radosti. 

Vredno je prebrati in premisliti prilogo 
naših pevcev temu Nedeljskemu pismu 
ob nedelji cerkvenega petja in glasbe. 
 Prihodnjo nedeljo bomo vstopili v 
adventni čas. Z njim katoličani 
začenjamo novo cerkveno leto in 
neposredno pripravo na božič.  
Glavni simbol tega časa je adventni 
venec, ki si ga bomo naredili ali kupili. 
Prevaljska Karitas za vse otroke 
organizira delavnico za izdelovanje 
adventnih venčkov, ki bo v četrtek, 24. 
novembra 2022 od 17.00 do 19.00. 
Starši, omogočite svojim otrokom, da 
uresničijo svojo ustvarjalnost. 
 

 
 

Venčke bomo blagoslovili pri sv. mašah 
prihodnjo nedeljo. Naj adventni venček 
ne bo le lep okras, kar tudi je, temveč še 
molitveni pripomoček, ob katerem se bo 
zbirala družina k molitvi. 
 

 NAROČNINA za verski tisk za leto 
2023: DRUŽINA: 149,00 €; OGNJIŠČE 
37,40 €; MOHORJEVE 2024: 55 € 
/naročniki za leto 2023 jih lahko že 
dobite v župnijski pisarni/.  

 Na voljo je Marijanski koledar – 
3,00 €, Družinska pratika 6,90 € in 
enolistni stenski koledar – 0,70 €. 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 

 

20. 11. 2022  –  NEDELJA KRISTUSA 
KRALJA VESOLJSTVA – NEDELJA 
CERKVENEGA PETJA IN GLASBE 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za vse pokojne cerkvene pevce 
 

PONEDELJEK, 21. 11., Darovanje 
Device Marije 
18.00 somaševanje: 
- v dober namen 
- za +Leopolda Štumbergerja, hčerka 
Leopoldina 
 

TOREK, 22. 11.,  Cecilija, devica 
18.00 somaševanje: 
- za +Katarino in Jožefa Dobrodel in 
hčerko Majdo 
- za +Ano Kopušar, Ana, Petra in Andreja 
19.00 v Domu za +Miroslava Lorber, 
Jožica 
 

SREDA, 23. 11.; Klemen I., papež  
7.30 za +Skočidovnikove 
 

ČETRTEK, 24. 11.; Vietnamski mučenci  
18.00 za +Danico Merkač, obl. 
 

PETEK, 25. 11., Katarina Sienska 
7.30 za uspešno operacijo in zdravljenje 
             

SOBOTA,  26. 11., Valerijan Oglejski 
18.00 za +Lešnikove 
 

27. 11. 2022  –  1. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Milana Brložnika, obl. in 
+Marijo, družina Kladnik 

22. november 
SV. CECILIJA 

 

V 15. stoletju so kot zaščitnico cerkvene 
glasbe začeli častiti sv. Cecilijo, ker je, 
kot pripoveduje poročilo o njenem 
trpljenju, na poročni slovesnosti v 
svojem srcu opevala Boga. Na njen god 
tako praznujejo cerkveni pevci in vsi, ki 
z glasbo bogatijo bogoslužje. O njenem 
življenju in mučeniški smrti govori 
pasijon iz 5. stoletja, ki pa se po sodbi 
novejših raziskovalcev naslanja na trdne 
zgodovinske temelje. Ta mučenka 
zanesljivo ni legendarna oseba, kajti leta 
1854 so v Kalistovih katakombah v 
Rimu našli njen grob poleg kripte 
papežev; ta najdba se ujema z navedbo 
pasijona, da je papež sv. Urban I., ki je 
Cerkev vodil v letih 222–230, dal 
Cecilijine posmrtne ostanke pokopati 
med škofi, spoznavalci in mučenci 
rimske Cerkve. Omenjeni pasijon sicer 
pripoveduje, da je mestni prefekt zaradi 
krščanske vere Cecilijo obsodil na smrt: 
sežgana naj bi bila v lastni hiši v peči za 
ogrevanje kopeli. Toda iz peči je prišla 
nepoškodovana, nato je prefekt ukazal, 
naj jo obglavijo. Rabelj jo je trikrat udaril 
z mečem, vendar je ostala živa še tri dni 
in v tem času razdelila svoje imetje. 
Papeža Urbana je prosila, naj njeno hišo 
posveti v cerkev. 
 
 

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 

 
 Svete maše 
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