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Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so 
pristopali in mu podajali kisa ter govorili: 

»Če si ti judovski kralj, se reši!« Bil je nad njim tudi napis, pisan z grškimi, 
latinskimi in hebrejskimi črkami: »To je judovski kralj.« (Lk 23,36–38) 

 
TRIJE OBSOJENCI 

Na Kalvariji visijo vsak 
na svojem križu trije 
obsojenci. Ustavimo se ob 
njih.  

Levega bi mogli imeti 
za predstavnika ljudi, ki 
hočejo živeti na račun 
drugih. Dokler je mogel, 
je ropal, sedaj pa, ko ga je 
prijela roka pravice, bi rad 
brez kesanja, brez 
priznanja  krivde, brez 
čuta za pravičnost 
dosegel rešitev. Ker se vsemu roga, sklepamo, da je zamoril v sebi čut za 
lepo, dobro in pošteno. 

Desni priznava krivdo, jo obžaluje in prosi za opravičenje. Spoštuje sebe 
in tovariša, izpoveduje vero v Jezusovo kraljestvo in ga prosi, naj se ga še 
spomni. 

V sredi med obema je tisti, ki ga Cerkev razglaša za svojega Kralja in 
Vladarja. Njegovo stanje pa je tako bedno, da mu človeška pamet pri 
najboljši volji ne more pripisati prav ničesar vladarskega. Brez moči je 
(»drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati«), brez časti 
(posmehujejo se mu vojaki, prvaki in razbojnik), brez somišljenikov je 
(peščica zvestih se je razpršila in poskrila), brez bodočnosti je (ob rojstvu je 
angel sicer oznanil, da njegovemu kraljestvu ne bo konca, sedaj pa se konec 
neodložljivo bliža). 

Po mnogih stoletjih, odkar se je to zgodilo, pa ugotavljamo, da je bil ta 
konec začetek nečesa drugega. Nihče v človeški zgodovini ni doslej pritegnil 
toliko src, doživel toliko časti, zbral toliko somišljenikov ter tako neprisiljeno 
kraljeval, kakor moremo to trditi o tem križanem med dvema razbojnikoma. 
Cerkev ga je po pravici razglasila za svojega Kralja in Vladarja. 



Jezus ni Kralj kljub temu, da je doživel tak konec, ampak prav zato. 
Njegov poraz na veliki petek ne pomeni trenutka slabosti, ki ga je nekako 
srečno prebrodil. Nasprotno, prav veliki petek je bil pot v zmagoslavje in 
kraljevanje. Namerno je hotel biti poražen, da bi vsem poraženim dal 
upanje; namenoma je hotel biti ponižan, da bi vsem ponižanim vrnil čast; 
namenoma je šel v smrt, da bi vse smrtnike popeljal v življenje. Namenoma 
je hotel biti slab, da se ga kot Vladarja ne bi bali, temveč bi ga ljubili. F. Cerar 

 
»Ljudstvo pa je stalo in gledalo« (Lk 23,35) nam zapiše evangelist Luka. 

Kar se ljudstvu ponuja v tem trenutku, je torej igra. Igra ima pomen, da 
nagovori čustva in jih preko tega čisti. Gledalci so v tej igri do tega trenutka 
videli, kako je Jezus trikrat zasramovan, s strani vodilnih mož, vojakov in 
razbojnika na levi. Temu posmehu pride naproti priznanje razbojnika na 
desni strani: »In midva (sva obsojena) po pravici, kajti prejemava primerno 
povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega« (Lk 23,41). In 
potem prosi sokrižani Jezusa, naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. 
Jezus pa mu ob tem odgovori: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v 
raju« (prim. Lk 23,43).  

Jezusova usmiljena ljubezen pride na križu do dovršitve. Ta ljubezen 
ponuja vsakemu človeku še celo v smrtni uri priložnost spreobrnitve. In 
Jezusova obljuba razbojniku na desni obljublja tudi nam, da nas bo Jezus ob 
smrti povedel v raj. V smrti se dovrši danes, tu postane Jezusova smrt za nas 
čista sedanjost in nam daje gotovost, da vstopimo z njim v Božjo slavo še 
danes.  

Kako da ne, saj ima kot Kralj vso oblast, da se odloči, kaj nam bo ponudil . A. Grünu 
 

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. Po: T. Lasconi 
 
Prihodnja nedelja je prva adventna nedelja. Z njo vstopamo v letošnji 
adventni čas, ki nas bo skozi štiri nedelje vodil do božiča. V tem času 



povabljeni k molitvi dom in v cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k 
bolj rednemu obisku svetih maš ob nedeljah pa tudi met tednom, k sveti 
spovedi in dobrim delom. 
 
TEDEN KARITAS 
Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka do prihodnje nedelje. S 
Tednom Karitas bomo obeležili 29  letnico organizirane oblike delovanja 
Karitas v Sloveniji. V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz 
vsakega srca.« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni 
solidarnosti z ljudmi v stiski. Vsako človeško srce je zmožno dobrote in 
ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko 
izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda in 
spodbuda, dobro delo. V sredo bo Slovenska karitas  organizirala dobrodelni 
koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. 
Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija. Tudi tokrat nas Slovenska karitas 
vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo 
svoj prispevek. Ob tem še posebej želi pomagati otrokom in mladim v 
revnih družinah, ki jih je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, 
nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev vse več. Pomanjkanje lahko njihove 
otroke zaznamuje za vse življenje. Družine najprej potrebujejo osnovno 
pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo in higienskimi pripomočki. 
Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so 
glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto 
prejme več kot 20.000 družin v stiski. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 
464 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta 11.200 prostovoljcev trudi 
pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. 
Na nacionalni ravni bosta v Tednu Karitas potekala dva osrednja dogodka: 
Sreda, 27. 11. 2019: ROMANJE PROSTOVOLJCEV IN SODELAVCEV KARITAS 
NA SLOMŠKOVO PONIKVO Pričetek romanja bo, ob 11.30 z molitveno 
pripravo ob 12.00 sledi sv. maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske 
karitas, nadškof msgr. Alojzij Cvikl. 
Sreda, 27. 11. 2019: DOBRODELNI KONCERT KLIC DOBROTE Ob 20.00 bo 
dobrodelni koncert z neposrednim prenosom na 1. programu TV Slovenija, 
Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. V času koncerta ter ves mesec december 
bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vstopnice za 
večerni koncert so brezplačne s prošnjo za donacijo za pomoč družinam. 
 
MINISTRANTSKO SREČANJE 
V soboto ob 9. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje. 
 
KARITASOVE ADVENTNE DELAVNICE ADVENTIH VEČKOV 
Tudi letos bo župnijska Karitas pripravila adventne venčke, ki jih boste lahko 
na prvo adventno nedeljo vzeli domov. Dar od njih bo namenjen za 
delovanje naše Karitas pri pomoči ljudem v stiski. 



NEDELJA KARITAS 
Prihodnja nedelja je nedelja Karitas. Vaš dar pri sveti maši bo namenjen za 
delovanje Karitas. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar. 
 
SVEČE SPOMN NA RAJNE 
V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč je 
namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Kačjega Dola. 
 

34. NEDELJA MED LETOM, KRISTUS KRAJ 
VESOLJTSTVA  

Ponedeljek 
25.11.2019 

sv. Katarina 
Aleksandrijska 

mučenka 

  

Torek 
26.11.2019 

sv.  Leonard 
Portomavriški 

redovnik 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Slavico Gaberšek  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
27.11.2019 

sv. Modest in 
Virgil 
škofa 

  
 

Četrtek 
28.11.2019 

sv. Katarina 
Labure 

redovnica 

  

Petek 
29.11.2019 

sv. Filomen 
mučenec 

  

Sobota 
30.11.2019 

sv. Andrej 
apostol 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Petra Majer      

Nedelja 
1.12.2019 

1. ADVENTNA 
NEDELJA – 
KARITAS 

sv. Edmund 
Campino 
mučenec  

9.00 
 
 
 
 

10.30 

za † Lojzko Strašek, 30. dan 
za † Janeza in Vilija Strašek, 
Jožefo in Matija Dragičevič, 
Edvarda Jagodič 
za † sorodnike Korun in Ružič  
za † Slavico Gaberšek 
za † Ivana Debelak 

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

