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Kristus, Kralj vesoljstva
Zadnjo nedeljo v cerkvenem letu obhajamo 

praznik Kristusa Kralja vesoljstva, ki ga je leta 
1925 uvedel papež Pij XI., z okrožnico »Quas 
primas«. Ob koncu prve svetovne vojne so se 
znašle v ruševinah tri monarhije, ki so do te-
daj bistveno določale usodo sveta. Posebej je v 
očeh Cerkve zbudilo pozornost to, da sta bila 
pahnjena s prestola oba cesarska naslednika 
»svetega rimskega cesarstva nemške narodno-
sti«, Nemčija in Avstro-Ogrska. Omenjeno je 
vplivalo na odločitev takratnega papeža Pija 
XI., da je uvedel današnji praznik. Cerkev priz-
nava Kristusa za kralja vesoljstva že v svojih 
najzgodnejših veroizpovedih, npr. v nicejsko-
carigrajski (mašni): »Sedi na desnici Očetovi 
… in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Iz-
raz »sedeti na Očetovi desnici« je seveda me-
tafora, podoba, kajti Bog nima nikakršne des-
ne ali leve strani. Izraz pomeni, da je Kristus 
posebej od svojega vnebohoda dalje tudi kot 
človek deležen tiste najvišje časti in oblasti nad 
vesoljstvom, ki jo ima Bog. Beseda »sedeti« 
nakazuje trdnost in neomajnost Kristusovega 
gospostva nad vesoljstvom, tistega gospostva, 
ki je delež pri Očetovi vsemogočnosti. V svo-
jem lastnem oznanjevanju nastopa Jezus kot 
glasnik Očetovega kraljestva. Uresničevanje 
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tega kraljestva se je začelo z Jezusovim 
nastopom, zato to gospostvo žari v sa-
mem Jezusu. Tako sam sebe imenuje 
kralja. Zgodovina človeštva v Kristu-
su prejema novo razsežnost. Iz časa 
nedoločenega trajanja vstopa v esha-
tološki (dokončni) čas, ki je usmerjen 
na večnost. To je čas Cerkve, ki od časa 
Kristusovega vstajenja dalje potuje 
proti preoblikovanju sveta in človeštva 
v deležnosti pri poveličanju Vstale-
ga Kristusa. Ob koncu časov se bo to 
Kristusovo gospostvo razodelo v do-
končnem odrešenju ljudi in v preobli-
kovanju stvarstva. To se bo zgodilo ob 
drugem Kristusovem prihodu, Tedaj 
se bo Kristus v vsem svojem veličastvu 
pred vsem svetom izkazal kot kralj ve-
soljstva. Njegovo veličastvo bo tedaj 
seglo tudi na celotno snovno stvarstvo, 
ki bo osvobojeno svoje krhkosti pos-
talo deležno poveličanja Božjih otrok. 

Kristus se bo razodel kot temelj in sre-
dišče vseh stvari in zgodovine, vse se 
bo podvrglo njegovemu gospostvu. Po 
vsem povedanem so prvi kristjani v 
drugem Kristusovem prihodu gledali 
predvsem sklepni in dovršujoči odre-
šenjski dogodek, veliko manj pa kot 
dan poslednje sodbe in še manj neka-
kšno katastrofo, s katero naj nastopi 
konec sveta. Pravzaprav to sploh ne bo 
konec sveta, temveč njegova veličastna 
dovršitev, ko bo »podoba tega sveta 
prešla in si bo minljivo nadelo nemin-
ljivost« (1Kor 7;31). Zato pravi kristjan 
na drugi Kristusov prihod ne gleda 
toliko s strahom in tesnobo, ampak 
nasprotno, ta drugi prihod mu je pred-
vsem povod za veselje. Saj Jezus pravi. 
»Ko se bo pa to začelo goditi, se ozrite 
kvišku in dvignite glave, zakaj vaše od-
rešenje se približuje« (Lk 21, 28). 

(prim dr.A.Strle, Leto svetnikov)

BOŽJA BESEDA 32. NEDELJO MED LETOM
Iz svetega evangelija po Luku 20,27-38

Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj 
saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, 
in so ga vprašali: »Učitelj, Mojzes nam 
je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil 
oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to 
ženo njegov brat in obudi zarod svoje-
mu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi 
je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato je 
vdovo vzel drugi, pozneje tretji in tako 
vseh sedem; umrli so in niso zapustili 
otrok. Nazadnje je umrla tudi žena. Či-
gava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti 

vseh sedem jo je imelo za ženo?« Jezus 
jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo 
in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dose-
žejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne 
bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne 
bodo več mogli; saj so enaki angelom in 
so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. 
Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi 
Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko 
je imenoval Gospoda  ›Bog Abrahamov, 
Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni 
Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu 
vsi živijo.«
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Gospod sam nam je pomagal še 
bolj razumeti to resničnost v pogovoru 
s saduceji o vstajenju. Saduceji so na-
mreč iz kanona Stare zaveze priznavali 
samo pet Mojzesovih knjig in v teh ni 
omenjeno vstajenje. Zaradi tega so ga 
zanikali. Gospod pa je ravno iz teh pe-
tih knjig dokazal resničnost 
vstajenja, ko je rekel, da se 
Bog imenuje Bog Abraha-
mov, Izakov in Jakobov? To-
rej Bog je vzel te tri in ravno 
v njegovem imenu so postali 
ime Boga. Da bi razumeli, 
kdo je ta Bog, moramo vi-
deti te osebe, ki so postale 
ime Boga, Božje ime, potopljeni so v 
Boga. Tako vidimo, da je tisti, ki je v 
imenu Boga, ki je potopljen v Boga, 
je živ, kajti Bog, pravi Gospod, je Bog, 
ne mrtvih, ampak živih, in če je Bog 
teh, je Bog živih in živi so živi, ker so 
v spominu, v življenju Boga. To pa se 
zgodi, ko smo krščeni, smo vključeni 
v ime Boga, pripadamo temu imenu 
in Njegovo ime postane naše ime in 
tudi mi lahko, z našim pričevanjem, 
kakor on trije iz Stare zaveze, smo 
priče Boga, znamenje tega Boga, ime 

tega Boga. Torej biti krščeni, pomeni 
biti združeni z Bogom. Na edinstven, 
nov način pripadamo Bogu, smo po-
topljeni v Boga samega. Ko imamo v 
mislih to, lahko iztega potegnemo ne-
kaj ‚posledic‘. Prva je, da Bog ni več 
daleč od nas, ni neka resničnost, o ka-

teri je potrebno razpravljati, 
ali je ali ni, temveč smo mi v 
Bogu in Bog je v nas. Prven-
stvo, osrednje mesto Boga v 
našem življenju je prva ‚pos-
ledica‘ krsta. Če se ponovno 
vrnemo k Kristusovi besedi 
saducejem: »Bog je Bog Ab-
rahamov, Izakov in Jakobov«, 

torej ti niso mrtvi. Če so od Boga, so 
živi. To pomeni, da smo s krstom, s 
potopitvijo v Božje ime, potopljeni v 
nesmrtno življenje, smo za vedno živi. 
Če povem drugače: krst je prva etapa 
vstajenja. Potopljeni v Boga, smo že 
potopljeni v neuničljivo življenje, zače-
nja se vstajenje. Kot so Abraham, Izak 
in Jakob s tem, ko so ‚ime Boga‘, živi, 
tako smo mi, vključeni v ime Boga, živi 
v nesmrtnem življenju.

Vir: Hozana.si

Kristus živi!
To pričevanje piševa, ker želiva po-

kazati oziroma potrditi, da se tudi da-
nes razodevajo čudovita božja dela. 
Pričujeva o čudežnem daru, ki sva 
ga prejela od našega Gospoda Jezusa 
Kristusa. Samo On je tisti, ki uslišuje in 

uresničuje naše prošnje ter posvečuje 
naše življenje. Po dveh letih zakona (v 
letu 1999) nama je Bog podaril otroka. 
Žal se je že v nosečnosti pokazalo, da 
z njegovim zdravjem ni vse dobro. Ta 
prva nosečnost se je končala v sedmem 
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mesecu nosečnosti s smrtjo otroka. Od 
takrat dalje nisva mogla imeti otrok. 
Bila sva na vseh zdravstvenih preiska-
vah. Zdravstveni izvidi so pokazali, da 
gre za nepojasnjeno neplodnost. Pred 
nama je bila odločitev o umetni oplo-
ditvi, ki sva jo odklonila. Nato se je za-
čela najina pot v poglobljeno duhovno 
življenje in iskanje božje pomo-
či. Poleti leta 2002 sva bila v 
Međugorju, kjer sva rešila, 
z Božjo milostjo in Mari-
jino pomočjo, vse notra-
nje rane in bolečine, ki 
sva jih dobila ob izgubi 
otroka. Otroku sva do-
končno dala ime, ga spre-
jela, opravila sva krst želja in 
veliko molila za najine rane in 
bolečine. Iz Međugorja sva odšla mir-
na, z radostjo v srcu in polna milosti, 
ki naju je spremljala v nadaljnjem živ-
ljenju. Pravi duhovni preobrat se je v 
najini družini zgodil leta 2003, ko sem 
prebral knjigo očeta Jamesa Manjac-
kala Novo nebo in nova zemlja. Kot bi 
mi nekdo potegnil zaveso izpred oči. 
Na vse sem začel gledati drugače kot 
prej. Dana mi je bila božja milost!!! V 
najini družini se je začelo vse spremi-
njati. Iz hiše sva odstranila televizijo, 
uničila vsa vse obleke, knjige, obeske, 
zvončke, CD-je, vaze… za katere nisva 
bila prepričana o izvoru in delovanju 
hudega duha v njih. Odpovedala sva 
vse časopise razen verskih, vsak dan 
sva začela prebirati Sveto pismo, več 

sva začela moliti, dnevno sva se začela 
hoditi k sv. Maši in letos sva se pridru-
žila molitveni skupini Prenove v Duhu 
na Kapeli (Nova Gorica). Bog naju je 
vodil skozi to preizkušnjo, ker je želel 
v najinem življenju nekaj spremeniti. 
Želel je, da se spreobrneva in da se ot-
roci, ki jih bova imela rodijo v zdravo 

duhovno okolje. Julija 2004 sva 
se udeležila seminarja oče-

ta Jamesa Manjackala na 
Kureščku. To je bilo za 
naju nekaj novega saj 
do takrat še nisva bila 
na takšnem seminar-
ju. Pred seminarjem sva 

prebrala nekaj knjig o to-
vrstnih seminarjih, notra-

njem in telesnem ozdravljenju. 
Po polaganju rok in počivanju v duhu, 
zadnji dan seminarja, je sledila mo-
litev za notranje ozdravljenje. Oba z 
možem sva doživela notranje in teles-
no ozdravljenje. Med samo molitvijo 
za ozdravljenje je oče James dejal, da 
pet parov ozdravlja na rodilih. Kma-
lu zatem pa, da bodo trije pari dobili 
otroka. Bila sva trdno prepričana, da 
sva med njimi tudi midva. O tem nisva 
dvomila. Septembra 2004 je žena zano-
sila. Rodila se nama je čudovita hčerka 
Anastazija Marija. Hvala ti Gospod Je-
zus! Ti resnično nikoli ne razočaraš!

Pričevalca:  
Tadej in Anastazija Marija Košuta

Vir: http://prenova.rkc.si
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ZGODILO SE JE:
BLAGOSLOV NOVE KAPELICE V 
ŽUPNIJI SVETI KRIŽ, 6. oktobra

Robiju Tarmanu srce ni dalo miru, 
da v okolici njegovega doma ni nobe-
ne kapelice. Zato se je odločil, da jo bo 
postavil kar sam. Vanjo je dal kip Ma-

rije in prosil, za blagoslov kapelice. To 
smo tudi storili na Rožnovensko nede-
ljo, 6. oktobra, na dan krsta njegovega 
vnuka Marka. Robi opaža, da se kar 
nekaj ljudi ustavlja in moli pred kape-
lico, kar je tudi njen namen. Kakorko-
li že gledamo na trenutno stanje naše 
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domovine, smo še vedno Marijin na-
rod! Kapelica stoji na poti proti Rožci 
in Golici na Planini pod Golico,  in nas 
vabi, da se ob njej ustavimo in molimo 
tudi mi. 

Boris Rozman, župnijski upravitelj

JESENSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE 
V PADOVO 19. oktobra

Sobotno zgodnje jutro je dalo ods-
vit, da premerimo vse poti in mladi 
dan do PADOVE z desetkami rožnega 

venca, Rože ljubezni. Gospod nam je 
poslal angele, da nas varujejo, za vo-
denje pa domačega župnika Borisa in 
mladega Poljaka duhovnika Rafaela, 
ki pastoralno deluje v Sloveniji. Oba 
sta aktivno sodelovala pri molitvah, 
pri podajanju geografskih in zgodo-
vinskih podatkov pokrajine na tem 
severnem delu Italije. Morali smo biti 
aktivni tudi mi, da smo sledili nadvse 
zanimivim življenjepisom treh svetni-
kov. Dojeli smo navdušenje in spreje-
mali navdih.
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Avtobusa pa sta drvela po avtocesti 
mimo kažipotov VIA Travisio, Udine, 
Venecia, Milano, Padova.

Prvi ogled je bila cerkev, v kateri je 
deloval sveti Leopold Mandič. Tu smo 
darovali in aktivno sodelovali pri Sve-
ti Evharistiji, v njegovi spovednici pa 
presežno – onstran vsega podoživljali 
njegov blagoslov. Njegovo poslanstvo: 
SPOVEDOVANJE.

Drugi ogled je bila veličastna kate-
drala svetega Antona Padovanskega. 
On je »IL SANTO« (svetnik). Ogled 
je bil dolg – njegove relikvije in osebni 
predmeti ter prva krsta. Njegovo pos-
lanstvo – PRIDIGANJE.

Tretji ogled je bila cerkev svete Ju-
stine. Tu je sarkofag svetega Luke. Nad 
grobom visi slika Matere Božje Cerkve 
vzhodnega bizantinskega sloga. Luka 
je bil pripeljan iz Carigrada v Italijo, 
kot večina svetih mučencev. Njegovo 
poslanstvo – PISANJE EVANGELIJA 
z dodatkom APOSTOLSKIH DEL. 

To romanje je bilo romanje vidnih 
in občutenih ZAKLADOV sijaja, med-
sebojne podpore in moči. Približali so 
se nam svetniki in nas odnesli v Božjo 
bližino. Srečni, veseli in ponosni smo 
se usmerili na VIA SLOVENIJA.

Hvala vsem! 
Anka Ličof

PRED NAMI:
SVETA CECILIJA 22. november
Sveta maša ob godu svete Cecilije 

zavetnice cerkvene glasbe in pevcev 
bo v petek 22. novembra ob 18. uri, pri 
Svetem Križu pa v četrtek na predve-
čer njenega godu ob 17. uri. Svetega 
bogoslužja, predvsem ob nedeljah si 
kar ne moremo predstavljat brez pe-
tja in spremljave orgel. Že Judje so pri 
svojem družinskem bogoslužju slavili 
Boga s petjem psalmov in hvalnic in to 
navado so od njih prevzeli prvi kristja-
ni. Vsem, ki sodelujete pri cerkvenem 
petju (organisti, zborovodje, cerkveni 
pevci), iz srca voščim ob vašem sku-
pnem prazniku, saj kdor poje, dvakrat 
moli. Hvala vsem, ki svoje talente da-

rujete v blagor Cerkve. Po sveti maši 
ste vsi pevci povabljeni v župnijski 
dom na druženje ob dobrotah. 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 
NA JESENICAH – sobota 30. 

november
Pred začetkov adventnega časa 

bomo imeli v soboto 30. novembra 
praznik celodnevnega češčenja Jezusa 
v Najsvetejšem oltarnem Zakramen-
tu. Začeli bomo ob 7. uri s sveto mašo, 
sklenili pa z večerno sveto mašo ob 18. 
uri in litanijami Srca Jezusovega. Med 
tem časom ste vabljeni, da obiščete Je-
zusa in se naužijete Njegove ljubezni, 
miru in veselja. Središče življenja žu-
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pnije je ravno Jezus, zaradi njega se 
zbiramo kot občestvo pri sveti maši, 
zaradi njega naša župnija tudi obstaja. 
Pridimo in se mu osebno zahvalimo za 
ta dar, ki ga mnogi ljudje niso deležni.

ADVENTI ORATORIJSKI DAN 
Z DELAVNICO IZDELAVA 

ADVENTNIH VENCEV – sobota 
30. november

V soboto 30. novembra bo od 9. 
do 16. ure v Župnijskem domu na Je-
senicah  ADVENTNI ORATORIJSKI 
DAN Z  DELAVNICO IZDELAVE 
ADVENTIH VENCEV. Otroci s se-
boj prinesite ŠTIRI adventne svečke in 
copate.

-Prijavite se pri Mojci na tel. 041 
455 535, najkasneje do 27.11.2019.

-Prispevek za udeležbo je 5€.

POLETNI ORATORIJ  
bo od 26.6. do 30.6.2020.

KARITAS
NAMENITEV DELA DOHODNINE

Vabimo vas k namenitvi dela doho-
dnine za Karitas. Z namenitvijo lahko 
neposredno podprete programe po-
moči na naši župnijski Karitas. To je 
preprosto dejanje, ki za vas ne predsta-
vlja nikakršne finančne obremenitve in 
je za vas popolnoma brezplačno, lahko 
pa z njim dodatno pomagate ljudem, 
ki potrebujejo pomoč. Z izpolnjenim 
obrazcem boste določili, da bo 0,5% 
vam odmerjene dohodnine (davka na 
prihodke), namesto v državni prora-
čun, namenjene Karitas. Veseli bomo, 
če nas boste podprli z odločitvijo, ki 
vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo 
veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja 
kruh za ljudi v stiski.

Izpolnjene obrazce lahko oddate v 
škatlo na mizici pod korom.
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ŽUPNIJSKO ROMANJE NA 
POLJSKO OD 30.4. DO 3.5.2020
V času prvomajskih počitnic bo 

organizirano štiridnevno romanje na 
Poljsko. Ogledali si bomo Krakow, Ma-
rijino središče v Częstochowi, Wielicka 
- rudnik soli, Auschwitz – koncentra-
cijsko taborišče in Wadowice - rojstni 
kraj svetega papeža Janeza Pavla II. 18. 
maja bo ravno obhajal 100 rojstni dan! 
Namen romanja bo tudi za  našega di-
akona Martina Lebana pred njegovo 

novo mašo.  Odhod avtobusa bo v četr-
tek ob 5h, vrnemo pa se v nedeljo zve-
čer. Cena romanja bo 300€ na osebo.  

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Marija Sodja (Bokalova), Davorin 

Mikula (Hrušica), Marko Mijatovič 
(Titova), Terezija Bergant (Sv. Križ), 
Terezija Ritmanič (Bokalova), Ci-
ril Svetina (Tavčarjeva), Marija Šterk 
(Tomšičeva)

november 7.30 10.00

32. nedelja med letom 
10.11.

SONJA KUMAR
POLONCA ŠIMNIC 

ŽIGA VIŠNAR
MARIJA KOZMUS

33. nedelja med letom 
17.11.

MARIJA MULEJ
ANAMARIJA DIJAK

HELENA BRICELJ
VALENTIN RAVNIK

Kristus Kralj vesoljstva 
24.11.

MARTA REBOLJ
ALENKA RAVNIK 

VERONIKA TARMAN
BARBARA RAVNIK

1. adventna nedelja 1.12. MARJETA ŽOHAR
 AVRELIJ RAVNIK

MATEJA KEŠINA
 SONJA RAJKOVIČ

Brezmadežno spočetje DM 
8.12.

MARTINA NEMEC
ALOJZIJA RAVNIK

GABER ŠUŠTARŠIČ
METKA ŠUŠTARŠIČ



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
oskrbovana iz župnije Jesenice

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 18:30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  četrtek: 17.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC NOVEMBER 2019
• Načrtovanje Karitas bo v ponede-

ljek 11. novembra po večerni sveti 
maši v župnijskem domu

• Sestanek ŽPS na Jesenicah bo v to-
rek 12. novembra ob 19. uri v žu-
pnišču.

• Darovanje »ofer« za potrebe naše 
cerkve bo v nedeljo 17. novembra.

• Sveta maša ob godu svete Cecilije 
bo v petek 22. novembra ob 18. uri 
na Jesenicah, pri Svetem Križu pa 

na predvečer njenega godu v četr-
tek 21. novembra ob 17. uri.

• Celodnevno češčenje na Jesenicah 
bo 30. novembra.

• Oratorijski dan z delavnico IZDE-
LAVE ADVENTIH VENČKOV bo 
30. novembra.

• Nabirka za Karitas bo na 1. adven-
tno nedeljo 1. decembra.

• Binkoštna dvorana se bo molila v 
ponedeljek 2. decembra.


