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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

NEDELJSKI EVANGELIJ Lk 22, 35-43

Tisti čas so 
se  
voditelji 
ljudstva 
norčevali  
iz Jezusa in 
govorili:  
»Druge je 
rešil,  
naj reši sebe, 
če je on  
Božji Mesija 
in Izvoljenec.«  
Posmehovali 
so se mu  
tudi vojaki; 
pristopali so  
in mu ponujali kisa.  
Govorili so:  
»Če si judovski kralj,  
reši samega sebe.«  
Nad njim je bil tudi napis:  
›Ta je judovski kralj.‹ 

(Lk 23,35–38) 
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KRALJ NA PRESTOLU KRIŽA

Zadnje dni svojega življenja na zemlji je Jezus pokazal, da njegovo 
kraljestvo ni od tega sveta in da ga ne vzpostavlja s silo, s prevratom in z 
orožjem. Nekaj dni pred veliko nočjo je na osliču prijahal v Jeruzalem, in to 
na izposojenem. Pravi Izraelov kralj ne prihaja na konju, ki je simbol 
vojaške moči, temveč na oslu. Osel je vojaško neuporabna žival, kakršno 
so takrat imeli revni ljudje, zato je simbol miru in nenasilja. Ne stopa v 
tekmo z vojskami in silami tega sveta. Njegov prihod v Jeruzalem na osliču 
je simbol, da se odreka zemeljski moči. 
Bistvo Kristusovega kraljestva se nam še bolj razodene na veliki petek, ko 
»Jezus Nazarečan, judovski kralj« umira na križu. To je njegov pravi 
prestol. Križ je najvišji izraz zemeljske nemoči, hrkati pa izraz popolnega 
zaupanja v Božjo moč. 
Njegovo kraljestvo je »kraljestvo resnice in življenja, svetosti in milosti, 
pravičnosti, miru in ljubezni«. Zato je v tem svetu tako krhko in nenasilno 
kakor njegov kralj, ki jezdi na osliču ali visi pribit na križ.  
Jezus Kralj ni bil revolucionar ali vodja vstaje, kakršnega so si mnogi Judje 
želeli. Za revolucijami ostajajo pogorišča in kri. »Veliki časi« puščajo za 
seboj velike kupe ruševin, je zapisal H. Hesse. 
Ni še tako dolgo, ko se je Cerkev enačila z Božjim kraljestvom na zemlji. 
Več kot tisoč let je bila tudi svetna sila in imela svojo državo. Šele na 
zadnjem koncilu je jasno povedala o sebi, da je le kal, začetek in znamenje 
Božjega kraljestva. Odložila je večino znamenj zunanjega blišča in 
razglasila, da »nositelji sveta oblasti služijo svojim bratom« (C 18). 
Cerkev kot celota pa tudi posamezni kristjani so v stalni skušnjavi, da bi 
hoteli kraljevati. Pravo in edino kraljevanje pa je zanjo služenje Kristusu v 
ljudeh. Toliko je kraljevska, kolikor je tudi njen prestol križ in njeno kraljevo 
žezlo evangelij. 
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Če je Jezus bil, kakor je res 
bil, pravi človek, ni mogel 
ostati brezbrižen ob privlačni 
zamisli, da bi ga postavili za 
kralja. Toda v njem je bila 
močnejša zavest o njegovi 
poklicanosti, o njegovem 
poslanstvu: privesti može in 
žene do tega, da bodo častili 
edinega Boga in samo njega. 
Le kako bi mogel, še naprej 
govoriti ljudem: »Ne morete 
služiti Bogu in 
denarju« (prim. Mt 6,24), če bi 
pristal na to, da sede v fotelj, 
iz katerega bi gledal, kako se 
pred njim upogibajo kolena? 
Ampak postati kralj je tako 
mikavno! 
Če bi imel v rokah oblast, ali 
ne bi bilo lažje doseči, da bi 
ljudje sprejeli njegovo 
sporočilo? Z dobro izurjeno 
vojsko ob sebi, ali se ne bi 
takoj povečalo število 
njegovih učencev? Ali z 
mečem v roki ne bi bilo 
njegovo sporočilo bolj 
prepričljivo? 
Ne, Jezus ni izbral te poti! 
Res je privolil, da ga Pilat 
imenuje »kralj« in se je 
priznaval za kralja – o tem ni 
dvoma. Toda šele tedaj, ko ni 
bilo več nobene nevarnosti, 
da bi ga postavljali nasproti 
Bogu, in ko nihče več ni 
mogel dvomiti, da izpolnjuje 
Očetovo voljo, ki jo je sprejel 
v dramatičnih trenutkih na 
vrtu Getsemani. 

25.11.2019		
PONEDELJEK		
Katarina	Aleksandrijska,	
mučenka

 KAPELA      8.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

26.11.2019	
TOREK		
Valerijan	Oglejski,	škof

 KAPELA    18.00 PO NAMENU RAŠA 1

27.11.2019	
SREDA		
Virgil	in	Modest,	apostola	
Koroške

 KAPELA
  
   18.00 ✞SONJA KOSOVEL, Tomaj 112

28.11.2019	
ČETRTEK		
Jakob	iz	Marke,	duhovnik

 KAPELA 

  

   
   18.00  V DOBER NAMEN, Tomaj 120

29.11.2019	
PETEK	  KAPELA

    
   18.00 ✞✞ŠTOKA, Tomaj 48a

30.11.2019	
SOBOTA	
Andrej,	apostol

KAPELA 

ŽUPNIŠČE

  
     8.00 
      
     9.00 

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE 

OTROCI PRIPRAVLJAJO ADVENTNE 
VENČKE

01.12.2019	
1. ADVENTNA	NEDELJA	-	
Nedelja	Karitas	
(blagoslov	adventnih	venčkov)

KAZLJE	
TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

✞JOŽE ŠKAPIN, Kazlje 16 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
(družinska maša, sodelujejo otroci)

 RAZPORED SV. MAŠ

Vabimo	na	Srečanje	za	starejše	v	
Dutovljah.v	soboto,	30.	novembra	
v	župnišču	ob	15h.	

Isto	soboto	30.11.	boste	otroci	od	
9h	dalje	v	tomajskem	župnišču	
izdelovali	adventne	venčke	
(material	za	izdelavo	prinesite	

sami),	naslednji	dan,	1.decembra,	pa	jih	boste	prinesli	k	
blagoslovu.	Starši	prijavite	otroke	za	praznovanje	sv.	Miklavža	
(do	vključno	6.razreda	OŠ),	ki	nas	bo	obiskal	8.	decembra	po	
župnijski	sv.	maši.		Pomoč	Miklavžu	je	tudi	letos	10€.	Prijave	do	
29.11.	župniku	ali	Tanji	Gorup.		Darovi	pri	mašah	1.	adventne	
nedelje	so	namenjeni	za	akcije	Slovenske	Karitas.	Bog	povrni	
za	vaš	dar.	

Hvala	za	dar	družini	Pipan	iz	Križa	za	kriško	cerkev	ob	pogrebu	✞Darja	Pipan.	

 DUHOVNA MISEL


