
JEZUS, SPOMNI SE ME, KO PRIDEŠ V SVOJE KRALJESTVO
Vsakdo si ustvarja neko svoje kraljestvo, v katerem se dobro počuti in 

večina ne dovoli, da bi v tem kraljestvu bil še kdo drug. Že otrok si ustvari 
svoj prostor, v katerem je sam, kjer je najbolj pristen, zares car in vsakdo, 
ki vstopi, je nezaželen, ker vdira v prostor, ki je nedotakljiv, prihranjen le 
za izbrane. Tudi starši ne smejo v ta prostor in marsikateri ve povedati, 
kako dolgo je čakal na trenutek, ko je otrok popolnoma zaupal in dovolil 
vstopiti v njegov osebni prostor, v kraljestvo pristnosti in iskrene ljubezni.

Zadnja nedelja v cerkvenem letu nam govori o Jezusovem kraljestvu. Tudi on je imel 
tak nedotakljivi prostor, ki je bil samo njegov in vanj drugi niso mogli vstopiti brez 
povabila. Ta prostor je bil njegov križ, ki so ga vsi videli le na koncu njegove poti, toda 
navzoč je bil že od njegovega rojstva naprej. Jezusovo kraljestvo se namreč ni začelo z 
njegovim krstom in javnim delovanjem, ampak je bilo navzoče že v času, ko sta Jožef in 
Marija sprejemala obiskovalce jaslic. Še najbolj pristno pa je bilo to kraljestvo navzoče, 
ko je bila mlada družina na begu v Egipt, ko so postali begunci.

Kaj se je dogajalo, ko so Jezusa pribili na križ? Voditelji ljudstva so se norčevali iz 
njega: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on božji Mesija in Izvoljenec.« Vojaki so se mu 
posmehovali, mu ponujali kisa in govorili: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Eden 
od hudodelcev ga je preklinjal in govoril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sam sebe in naju!« 
Jezus pa je molčal in ni nič odgovarjal. Ni dovolil, da bi v njegovo kraljestvo vstopili tisti, 
ki nebeško kraljestva ne jemljejo resno in se iz tega, kar je sveto in vredno spoštovanja, 
norčujejo. Evangelist Luka je zapisal, da se je Jezus prvič oglasil, ko ga je desni razbojnik, 
ki je priznal da je zločinec in je po pravici kaznovan, prosil: »Jezus, spomni se me, ko 
prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je odgovoril: »Resnično, povem ti: Danes boš z 
menoj v raju!«

Jezusovo kraljestvo ni primerljivo z nobenim zemeljskim kraljestvom. Podobno je 
raju, v katerem je vse popolno, kjer je Bog vse v vsem in kjer ima svoje mesto le tisti, ki 
se prepoznava kot grešnik, a hkrati priznava, da je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. 
V to kraljestvo nam Jezus dovoli vstopiti, ko se nanj obračamo z vero, priznanjem svojih 
grehov in z enako prošnjo, kot se je nanj obrnil desni razbojnik: »Jezus, spomni se me, 
ko prideš v svoje kraljestvo!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 24. november
yy Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu, posvečena Kristusu kralju vesoljstva. Na današnji dan godujejo: 
Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci ter  Flora (Cvetka) in Marija, mučenki.
yy V petek je godovala sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, glasbenikov, izdelovalcev glasbenih instrumen-
tov, pevcev, izdelovalcev orgel in pesnikov. Na Trsteniku smo se te svetnice spomnili pri nedeljski sveti maši. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem našim pevskim skupinam in njihovim voditeljem za njihovo požrtvo-
valnost pri vajah in petju pri svetih mašah.
yy Teden, ki je pred nami, je posvečen Karitasu. Letošnja tema je: Dobro iz vsakega srca. Pot dobrote se začne z 
odločitvijo: moje poslanstvo je živeti pošteno in doprinašati k življenju drugih. To pomeni, da sem sposoben 
sočustvovati, ne samo s sebi ljubimi, ampak z vsakomer, ne glede na njegov položaj, vero ali osebne lastnosti. 
Pomeni, da se učim poslušati in ne samo dajati nasvete. Vse našteto poskušam uresničevati v različnih vlogah, 
kot mož, oče, kristjan, sosed, sodelavec, strokovnjak. V tem tednu prosimo in se odločajmo vsak dan, da bomo 
odprti za potrebe drugega, da bo naše srce izžarevalo dobroto.
yy Naslednja nedelja je že 1. adventna, začetek štiritedenske priprave na božič. Otroci bodo pri verouku prejeli 
Adventni koledar. Letos je zgodbo za vsak dan napisala Berta Golob. Odkrivali bomo slovenskega misijonarja 
Ignacija Knobleharja, ki je misijonaril v Egiptu ob reki Nil. Zgodbe so napisane za otroke in starejše. Najlepše 
je, če jih doma berete vsi skupaj, se ob prebrani vsebini pogovorite, otroci pa so povabljeni, da sproti vržejo 
privarčevani denar v šparovček, ki ga bodo na praznik Svetih treh kraljev položili k jaslicam in s svojim darom 
nasitili nekaj lačnih otrok v Afriki.
yy Miklavž bo tudi letos obiskal naše otroke, zato se priporoča, da mu s prostovoljnimi prispevki pomagamo 
pripraviti darila. Ob izhodu iz cerkve košarica je košarica za prostovoljne prispevke. Miklavževanje v petek, 6. 
decembra, ob 16.00.
yy Dobili smo Marijanski koledar za leto 2020. Na razpolago je v župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji. 
Cena je 2,50 €.
yy V mesecu decembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

Kristus Kralj vesoljstva
za + mami Milko Bohinc (obl.)
1. za + Francko Lombar (obl.)
2. za + Andreja Škofica

24. november

Ponedeljek
1800

Katarina Aleksandrijska, mučenka; Merkurij, mučenec
za + Janeza Perčiča

25. november

Torek
1800 

Leonard Portomavriški, redovnik; Valerijan Oglejski, škof
za  vse++ iz družine Stare, dar iz ZDA

26. november

Sreda
1800

Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
1. za + Doro Štefe (obl.)
2. za + Ivana Studena in Roka

27. november

Četrtek Katarina Laboure, redovnica; Jakob iz Marke, redovnik
ni svete maše

28. november

Petek Filomen, mučenec; Radogost, škof
ni svete maše

29. november

Sobota
1900

Andrej, apostol; Friderik, eremit
1. za + Andreja Perčiča
2. za vse ++ Ušlakarjeve in Prosenove

30. november

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja
za + Marijano Šenk
1. za + Tončko in Andreja Škofica
2. za + Viktorja Javornika

1. december

čiščenje in krašenje Trstenik – advent
Tenetiše – Brigita Draksler

30.  november


