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JJEZUSEZUS K KRISTUSRISTUS, , KRALJKRALJ  VESOLJSTVAVESOLJSTVA
V času, ko si sovražniki Kristusovega kraljestva na vse načine prizadevajo,

da bi ga uničili, ko brezverci sramote in preganjajo iz src edinega in pravega
Boga, ko se bije tako velik boj za kraljestvo Kristusovo, v tem času se moramo
mi, mladci Kristusovi,  še tesneje strniti okoli svojega Kralja v še močnejšo,
pogumnejšo in udarnejšo armado. Kajti naša mati Cerkev potrebuje danes
bolj kot kdaj prej pogumnih in požrtvovalnih borcev za božje in njene pravice.

Sveti  oče,  ki  se  zaveda,  da  je  Kristus  edini  vrhovni  gospodar  sveta,  je  v
okrožnici  Quas primas  spregovoril  svetu,  ki  je  –  kot  izgleda  –  pozabil,  da
moramo Kristusu služiti vsi: vladarji, vsa ljudstva, vse stvari.

Samo Kristus s  svojo ljubeznijo more vrniti  trpečemu svetu mir in pravo
srečo.  Kristusu se mora v človeški  družbi  vrniti  Njegovo kraljevsko mesto,
Njegovo dostojanstvo in čast, – pa bo svet zopet zadobil svoje ravnovesje.

Sveti oče je določil, naj se praznik Kristusa Kralja obhaja po vsem svetu kar
se da slovesno, v protest vsem onim sinovom teme, ki Kristusa ne marajo
priznati za Kralja src in sveta.

Mi mladci pa se bomo na praznik Kristusa Kralja globoko priklonili našemu
nebeškemu  Kralju  in  Mu  zagotovili  svojo  neomajno  vdanost  in  zvestobo.
Poklonitev naj ne bo samo zunanja, ampak predvsem notranja. Živa vera v
Kristusa Kralja, sveto zaupanje Vanj in goreča ljubezen do Njega mora prežeti
naša srca.

V prepričanju, da boljših časov ne more biti, dokler svet
ne bo priznal  Kristusa za svojega kralja,  kličemo iz  dna
naših mladih, k svetlemu soncu hrepenečih duš:

»Vsemogočni večni Bog, ti si v svojem ljubljenem Sinu,
Kralju vesoljstva, hotel vse obnoviti: daj milostno, da se
vse  družine  narodov,  ki  so  po  grehu  ranjene  in
razdvojene, podvržejo Njegovemu sladkemu kraljevanju.«

Lojze Grozde, iz Pesmi in proza (stran 41)



JJESENSKOESENSKO  DEKANIJSKODEKANIJSKO  SREČANJESREČANJE  
ZAZA  ČLANEČLANE ŽPS  ŽPS ININ  DRUGEDRUGE  ŽUPNIJSKEŽUPNIJSKE  SODELAVCESODELAVCE

je bilo v soboto, 10. novembra 2018
v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. V
prvem  delu  srečanja  smo  poslušali
predavanje p. dr. Mirana Špeliča OFM
„Življenje  prve   Cerkve  in  razvoj
posameznih služb“, v drugem delu je
sledilo  praktično  usposabljanje
članov  ŽPS  in  drugih  župnijskih
sodelavcev,  ki  v  župniji  opravljajo
posamezne cerkvene službe in  to  v
skupinah:  izredni  delivci  obhajila,
bralci Božje besede, pevci, mežnarji,
ključarji,  krasilci,  katehisti,  tajniki
ŽPS, voditelji župnijske skupine, člani
župnijske Karitas.

Najprej  smo  udeleženci  zapeli
pesem  „Hvali  svet  odrešenika“  in
zmolili,  nato  smo  poslušali
predavanje  in  hkrati  glavne
vsebinske  poudarke  brali  s
projekcijskega  platna.  Na  začetku
smo  prebrali  stavek:  'In  Beseda  je
meso  postala  in  se  naselila  med
nami'.  Besedo  je  treba  razlagati.
Beseda pomeni gradnjo občestva. 

V  Stari  zavezi  je  obstajalo  dedno
duhovništvo  (leviti;  Aronovi  sinovi),
družinsko duhovništvo. V Novi zavezi
so navedene osebe: Jezus, ki izbere
apostole  in  učence,  Jeruzalemska
cerkev uvede diakone (služabnike), v
Antiohiji  so  omenjeni  preroki  in
učitelji,  Timotejeva  cerkev  v  Efezu

pozna  vdove.
Tit  omenja
episkope  in
prezbiterje.
Novost  je

krščansko  duhovništvo;  en  vidik  je,
da oni služijo, drug je vidik pastirstva
(škof  Apolinarij  na  apsidalnem
mozaiku  v  Ravenni  upodobljen  kot
pastir  med  ovcami).  Jezus  uči
predvsem način življenja. Gre za vidik
preroštva, saj prerok govori Besedo,
ki  jo  je  dobil  od  Boga.  Jezus  je
razumljen kot prerok. 

Še  pred  koncem  Nove  zaveze  je
nastal  anonimni  spis  več  avtorjev
Didahe,  t.  j.  Nauk  dvanajsterih
apostolov, ki ima štiri dele in prvi del
govori o dveh poteh: poti življenja in
poti smrti oz. o moralki dveh poti; v
drugem  delu  je  opis  krsta  in
evharistije,  predstavitev  cerkvenega
služenja:  apostoli  in  preroki  naj  se
ravnajo  po  zapovedi  evangelija.
Krščanstvo  prvih  desetletij  so
predstavljale  skupnosti,  ki  jih
povezujejo  preroki  in  apostoli.  Toje
podoba prve Cerkve.

Hermas, ki je bil prerok v Rimu, je
napisal  delo  Pastir  in  se  v  njem
posveča  problematiki  pokrstne
pokore.  Imel  je  videnje  Cerkve,
govori  o  kesanju  in  odpuščanju
grehov. 

V  Hipolitu  pripisanem  delu
Apostolsko  izročilo  gre  za  „statut“
Cerkve 3. stoletja (življenje v tedanji
Cerkvi);  govori  o  katehumenatu,  o
cerkvenih  službah  in  postavitvi
vanje,o opisu bogoslužja, o molitvi in
postu,  o  skupnih  obedih,  kakšen
mora biti tisti, ki bo škof (brezgrajen
…),  o  posvetitvi  diakonov,



prezbiterjev.  To  so  duhovniške
službe.  Ta  tekst  prvi  omenja  tudi
neduhovniške  službe:  pričevalca
(konfesorja),  vdovo  (določeno  za
molitev),  bralca,  devico,  zdravilca,
učitelja, katehumena.

Za  sklep  je  predavatelj  prikazal
vzporednice  med  antiko  in  našim
časom.

Nastopi Konstantinski preobrat v 4.
stoletju. Kultura se je ohranila preko
cerkvenih  struktur,  Cerkev  stopi  v
javnost,  dotok  vernikov  je  izjemen.
Cerkev  pride  iz  ilegale  do  vrha
oblasti.  Od  karizmatičnosti  do
strukturiranja  institucije.  Kot
odgovor na znamenja časov pride do
formalizacije  služenja  na  sinodah  in
koncilih.  Konec 4.  stoletja je  Cerkev
že močna (klerikalizacija Cerkve).

Drugovatikanski  preobrat:  Cerkev
stopi v dialog s svetom. V Cerkvi so
stalnice, a tudi stvari,  ki  jih je treba
spreminjati.  Značilnosti:  upadanje
števila  vernikov,  sestop  z  oblasti,
novo  prebujanje  karizmatičnosti
znotraj  institucije,  oživitev  laiškega
služenja  v  Cerkvi,  odkrivanje  novih
služb  laiškega  in  kleriškega  vidika.
Služba je ista, a je drugačna. Kleriška
in  laiška  Cerkev  nista  v  nasprotju.
Današnji čas kliče po tem, da kleriki
služijo  laikom  in  da  laiki  služijo  v
Cerkvi.  Zavedati  se  moramo obojne
povezanosti. 

Po  predavanju  je
sledil nagovor gospoda
nadškofa  msgr.
Stanislava  Zoreta  (o
usodi te hiše, ki je spet

namenjena  učenju;  o  Cerkvi  na
preizkušnji,  ki  danes  nima  nič  manj
vzdržljivosti  in  zvestobe  Kristusu).
Nagovoril  nas  je  tudi  oskrbnik
Zavoda  sv.  Stanislava  gospod
Weilguny  in  spomnil,  da  bodo   v
torek  13.11.  praznovali  25-letnico
Škofijske  klasične  gimnazije  v
samostojni Soveniji.

Sledil  je  drugi  del  srečanja,  to  je
praktično  usposabljanje  –  razdelili
smo  se  po  skupinah  kakor  smo  bili
prijavljeni, torej med izredne delilce
obhajila,  katehiste  (idr.  že  zgoraj
navedene  službe  v  Cerkvi).  Dve
udeleženki  iz  župnije  sva  bili  v
skupini  krasilcev.  V  zavodski  cerkvi
smo  se  naučili  sestaviti  dva
aranžmaja iz zelenja, rumenih gerber,
rdečih škrnicljev in rdečih nageljnov.
Vodili so nas gospod Gregor Gorenc
(o  liturgičnih  pravilih,  o  prezbiteriju
kot  glavi  cerkve,  pomenu
daritvenega oltarja,  o  bogoslužju  in
bogočastju,  pomemben  je  cerkveni
koledar od Kristusovega rojstva čez
leto), gospa Mojca Perat (o pomenu
in simboliki barv v cerkvi)  in gospod
cvetličar  (nas  je  učil,  kako  se
pripravimo  na  delo,  o  pripomočkih,
svetoval  pri  oblikovanju  šopkov,  o
raznih  pasteh pri  tem opravilu  etc).
Oblikovali  smo  dva  lepa  cvetlična
aranžmaja za prezbiterij.

Vsi  udeleženci  smo  srečanje
zaključili  v  isti  zavodski  cerkvi,  kjer
smo  imeli  sklepno  besedno
bogoslužje. Sledilo je še kosilo.

Zapisala D. R.
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SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 

nedelje in prazniki 
ob 8h, 930 in 17h

delavniki ob 7h in 1830

sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• NEDELJA, 18. NOVEMBRA: 33. nedelja 

med letom -  Od 18. do 24. novembra
je teden zaporov, v tem času molimo
za vse, ki so v zaporih in za žrtve 
kaznivih dejanj.

• SREDA, 21. NOVEMBRA: Darovanje 
Device Marije - goduje sv. Maver, škof

• ČETRTEK, 22. NOVEMBRA: godujeta sv. 
Cecilija, devica. mučenka ter sv. 
Kristijan, škof

• PETEK, 23. NOVEMBRA: goduje sv. 
Klemen I., papež, mučenec -  Dan 
Rudolfa Maistra 

• NEDELJA, 25. NOVEMBRA: 
nedelja Kristusa Kralja -

goduje sv. Katarina Sinajska, devica, 
mučenka – Ob 18. uri bo srečanje 
Župnijskega pastoralnega sveta. 
Člani vabljeni!

• PONEDELJEK, 26. NOVEMBRA: godujeta 
sv. Valerijan Oglejski, škof ter sv. 
Silvo, opat

• SREDA, 28. NOVEMBRA: godujeta
sv. Katarina Laboure, redovnica
ter sv. Berta   

• PETEK, 30. NOVEMBRA: godujeta
sv. Andrej, apostol ter sv. Mirokles, 
škof

• SOBOTA, 1. DECEMBRA: godujeta sv. 
Eligij, škof ter sv. Marija Klementina, 
mučenka

VVABILOABILO  ZAZA  JASLICEJASLICE
Še vedno vabimo družine in posameznike, da

se pridružite pripravi jaslic v cerkvi sv. Jakoba.
Lahko  boste  postavili  lastne jaslice  na  enem
od  stranskih  oltarjev  ali  pa  sodelovali  pri
pripravi  župnijskih  jaslic  pri  glavnem  oltarju.
Prijavite se lahko pri g. župniku, p. Albertu.

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA enkrat mesečno ob torkih ob 17h

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 1630 in ob 1715


	20 leto XXXII
	Jezus Kristus, kralj vesoljstva
	Jesensko dekanijsko srečanje za člane ŽPS in druge župnijske sodelavce
	Napovednik
	Vabilo za jaslice

