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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, Darovanje Device Marije 
 

21�11�2021 
 

Ko Jezus izgubi, zmaga – za vse nas! 
  

 V vrsticah tega evangeljskega odlomka izstopa glagol »izročen«. »Izročitev Kristusa« je 

teološka stvarnost. Ko prebiramo celotno Novo zavezo, vidimo, da je najprej Oče sam izročil 

Jezusa, svojega Sina, kot dar za vse in za vse čase. Vidimo tudi, da se Jezus sam v najintimnejši 

zedinjenosti z Očetovo voljo izroča, daruje svoje življenje za nas, v dejanju najvišje svobodno 

podarjene ljubezni. Zato je pred vsakim »izročanjem Kristusa« najprej njegovo prostovoljno 

izročanje v čisti, darujoči se ljubezni za vse človeštvo in stvarstvo. V evangelijih vidimo, kako ga 

je Juda, izdajalec, izročil velikim duhovnikom. Nato ga Judje izročijo Pilatu, ki predstavlja 

pogane. Nazadnje ga Pilat izroči Judom, da bi ga križali.  

Ko premišljujemo današnji odlomek, vidimo svojega kralja zvezanega, 

priklenjenega na verige. Padimo na kolena pred njim, se poklonimo in ga 

prosimo za pogum, da bi sledili tem dramatičnim, a globokim odlomkom, ki 

so himna Jezusove ljubezni do nas, njegov do neskončnosti ponavljajoči se 

»da« za naše odrešenje. Tedaj bomo začeli razumevati, da je sreča za nas 

skrita tudi v teh Jezusovih vezeh in verigah, v velikem Kralju, v izročenosti 

Očetu in njegovi volji, udejanjanju njegove neskončne ljubezni in 

usmiljenja. Naš kralj je zvezan kralj, izročen, zavržen, preziran. Je kralj, ki je 

maziljen za boj, v katerem bo na zunaj izgubil. Maziljen je namreč za 

darovanje, žrtvovanje, da bo zmogel vztrajati v ljubezni in odpuščati tudi v trpljenju, smrti na 

križu. To je naš Mesija, kralj, čigar prestol je križ, čigar slovesno oblačilo je njegova prelita kri, 

čigar palača so srca moških in žensk, ubogih in zavrženih kot on, a bogatih in potolaženih z 

njegovim vstajenjem in večnim življenjem, z njim in Očetom in Svetim Duhom. »Prišel sem 

pričevat o resnici,« pravi Jezus in pri tem uporabi zelo močan izraz, ki v grščini vsebuje pomen 

mučeništva. Priča je mučenec, tisti, ki s svojim življenjem, s svojo krvjo, z vsem, kar je in kar ima, 

potrjuje resnico, v katero verjame. Jezus pričuje za resnico, ki je Očetova beseda, in za to 

besedo da svoje življenje. Življenje za življenje, beseda za besedo, ljubezen za ljubezen. Jezus je 

Amen, zvesta in resnična Priča, Začetek Božjega stvarstva. V njem je samo »da«, od začetka in 

za vedno. V tem »da« nam ponuja vso resnico o Očetu, o sebi, o Duhu. V tej resnici, v tej luči iz 

nas naredi svoje kraljestvo. »Tisti, ki zaupajo vanj, bodo razumeli resnico, tisti, ki so mu zvesti, 

bodo z njim živeli v ljubezni« (Mdr 3,8-9). Ostajajmo v Gospodovi bližini, na njegovih prsih, 

kakor apostol Janez tiste noči. Tako postane naš dih, naš pogled, naš »da«, izrečen Očetu, našim 

bratom in sestram, pričevanje naše darujoče se ljubezni. Dopustimo mu, da nas preoblikuje po 

sebi, da bo lahko navzoč po nas tam, kjer smo, kjer živimo in delujemo. 
  

Gospod, zahvaljujem se ti, da v našem življenju udejanjaš neskončno ljubezen in usmiljenje, 

vsak dan znova, vsakič, ko te izgubim izpred oči in 

poiščem drugega kralja. Ti pa še vedno vztrajaš, saj si že zmagal zame! 

O, Kralj Ljubezni in Miru, slava ti! 



                Bogoslužni teden:  21.11.2021 - 28.11.2021 

¥ 24. RAZSTAVA gospe Ankice KRIVEC: 
¥  Vabljeni smo, da molimo za zdravje, bolne, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce. Hvala 
za upoštevanje veljavnih predpisov. Cerkev ne želi biti vzrok okužb zato v zaprtih prostorih 
uporabljamo maske, upoštevamo razdalja 1,5M med člani različnih gospodinjstev, 
razkužujemo rok, pozdrav miru si podelimo s pogledom in poklonom, sveto obhajilo 
prejemamo SAMO na ROKE; za obisk cerkve velja P(prebolelost)C(cepljenje)T(testiranje) pogoj! 

¥ V letošnjem Tednu Karitas (od 22. do 28. novembra) 2021 nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, ki 

sprejema«, ki je še posebej primerno za današnji čas. Za vse nas je vabilo, da se ustavimo in 
prisluhnemo drug drugemu. Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za  potrebe Karitas. Hvala. 

¥ Jutri, 22. novembra, je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega petja in glasbe čestitamo našim 
cerkvenim pevcem in se jim zahvaljujemo za zvesto pevsko sodelovanje pri našem bogoslužju – 
svetih mašah. Prav tako hvala organistu Antoniu za igranje orgel in spremljavi petja. 

¥ OTROCI in STARŠI! Ta teden je REDEN VEROUK. Vabljeni k zavzetemu sodelovanju in 
obiskovanju svetih maš. Za obisk verouka je dovolj samotestiranje otrok v šoli… 

¥ V nedeljo, 14. novembra, je odšel h Gospodu sobrat duhovnik Franc Rataj CM. Franc Rataj se 
je rodil 19. septembra 1949 v Šentjurju pri Celju. Osnovno šolo je obiskoval v Šentjurju pri Celju, 
gimnazijo v Zagrebu, bogoslovne študije pa na Teološki fakulteti v Ljubljani. V Misijonsko družbo 
je vstopil 5. septembra 1968, večne zaobljube je naredil 8. decembra 1974 in prejel mašniško 
posvečenje 29. junija 1975 v Rimu. Njegovo razvejano pastoralno služenje je izraz njegove 
ljubezni do Cerkve, Misijonske družbe in poslanstva; jutri bo zanj sveta maša, vabljeni… 
¥ MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje in molitev pred Najsvetejšim spreminja svet in nas!  

¥ NOVO: V zakristiji je na voljo PRATIKA (6,50€) in MARIJANSKI KOLEDAR (2,50€).  
¥ Cerkev v NOVEMBRU urejajo verniki MOSTECA; hvala za čisto in okrašeno cerkev ter okolico.  
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za interno uporabo izdaja: Župnija Dobova 

Odgovarja: Matej Užmah CM, župnik; http://zupnija-dobova.rkc.si, E-mail: matej.uzmah@rkc.si; GSM: 070-386-412 

Nedelja: 21. 11. 
NEDELJA KRISTUSA 

KRALJA 

   Dobova 8h 
 
 
 

  Dobova 10h 

+ 
 

 
 

+ 

mož in oče Jožef VUČAJNK in sorodniki  
 

Franc, obl. in Feliks KATIČ ter za ZDRAVJE 

Ponedeljek: 22. 11. 
Cecilija, dev. in muč. 

 

 Dobova 18h 

 

+ 
 

duhovnik - lazarist Franc RATAJ 

Torek: 23. 11. 
Klemen I., papež 

 

  

  Dobova 18h 

 

 

+ 

 

 

Branko PAVLIČ, 30. dan 

Sreda: 24. 11. 
Vietnamski mučenci 

 

  
   Dobova 7h 

 

 

- 

 

 

za ŽIVE in POKOJNE ŽUPLJANE 

Četrtek: 25. 11. 
Katarina Aleks., dev. m. 

     

    Dobova 18h 
 

+ 
 

Jožef FURLAN 

Petek: 26. 11. 
Obletnica posvetitve 

celjske stolnice 

    

   Dobova 18h 

 
+ 

  

Marija KOSEM ob RD 

Sobota: 27. 11. 
Modest in Virgil, škofa  

              Dobova 18h + Martin STERGAR iz Sel, 30. dan (bivajoč: Toronto) in 
sorodniki 

Nedelja: 28. 11. 
1. adventna nedelja – 

nedelja Karitas 

     

    Dobova 8h 
   

  Dobova 10h 

 

 

+ 
 

+ 

 

boter Silvo MARZEK 
 

mama Marija, obl. oče Avgust ZUPANČIČ in sorodniki 


