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34. NEDELJA MED LETOM 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

 

 
 

Zadnja nedelja med letom je slovesni praznik  

našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva.  

Praznuje in sporoča, da je bil Kristus s svojim vstajenjem postavljen za Gospoda, 

kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji, in z močjo svojega duha že 

deluje v srcih ljudi. Ne budi v njih le hrepenenja po prihodnjem veku, ampak že 

tudi oživlja, očiščuje in krepi tiste velikodušne težnje, s katerimi si ljudje 

prizadevamo, da bi napravili svoje življenje bolj človeško. 

 

Vstopni spev                                Raz 5,12;1,6 

Jagnje, ki je bilo žrtvovano, je vredno, 

da prejme oblast in bogastvo in modrost in čast. 

Njemu slava in moč vekomaj! 
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Glavna prošnja 

Molimo. 

Vsemogočni večni Bog, 

po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, 

si obnovil vesoljni svet. 

Naj ti vse stvarstvo, rešeno suženjstva, z nami svobodno služi 

in te brez konca proslavlja. 

Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

 

1. berilo (Ezk 34,11-12.15-17) 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela 

Tako govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih 

poiskál. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako 

bom tudi jaz poiskál svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile 

oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal 

počitek,« govorí Gospod Bog. »Izgubljene bom poiskál, razgnane pripeljal nazaj, 

polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, 

kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte,« govorí Gospod Bog, »sodil bom med ovco 

in ovco, med ovni in kozli.«« 

 

Psalm 23 

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.« 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 

Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. 

K vodam počitka me vodi, 

mojo dušo poživlja. 

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.« 

Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena. 

Pred mano pogrinjaš mizo 

vpričo mojih nasprotnikov; 

z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. 

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.« 
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Le dobrota in milina me bosta spremljali 

vse dni mojega življenja; 

prebival bom v hiši Gospodovi 

vse dni življenja.  

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.« 

 

2. berilo (1 Kor 15,20-26.28) 

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom 

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker 

je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v 

Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni, vendar vsak po vrsti: 

najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Nato bo 

dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter 

sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov 

pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse 

podvrženo, se bo tudi Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse 

v vsem. 

 

Vrstica pred evangelijem (Mr 11,9.10) 

Aleluja 

Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu!  

Blagoslovljêno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! 

Aleluja 

 

Evangelij (Mt 25,31-46) 

Iz svetega evangelija po Mateju 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem 

veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred 

njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od 

kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. 

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega 

Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti 

lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in 
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ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi 

sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo 

te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in 

te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli 

k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od 

teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹ 

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v 

večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi 

niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, 

nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj 

bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali 

nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, 

povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ 

Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« 

 

Premišljevanje 

Prispeli smo do konca petindvajsetega poglavja Matejevega evangelija, ki 

nas je vodil skozi liturgično leto A. Zadnje nedelje nas je vodil do desetih deklet, ki 

čakajo, da ženin vpraša ali živijo življenje tako skrbno, da imajo, kar potrebujejo 

za srečanje. Ali torej imamo dovolj olja za prižgane svetilke. Potem nas je vodil med 

služabnike, ki po prejemu talentov v upravljanje, čakajo vrnitev gospodarja. In ki 

odkrijejo, kako potrebno je ob čakanju na srečanje z Bogom, živeti pogumno in tako, 

da vse kar nam je Bog dal, rodovitno pomnožimo. Da obrodi mnoge sadove. Danes 

pa nas evangelij vodi pred končno sodbo. A dejansko je oblika sodbe bila navzoča 

že pri prejšnjih nedeljah. Imaš svetilko prižgano? Imaš dovolj olja? Si dober in zvest 

ali pa morda nezvest in nespameten služabnik?  

Današnja sodba nas vodi med čredo (čudovita podoba preroka Ezekiela iz 

prvega berila). Vsaka ovca bo poiskana in najdena. Pripeljana bo nazaj, polomljena 

bo obvezana, bolna bo okrepčana, rejena in krepka bo obvarovana.  

Sodba ni predstavljena kot nekaj strašnega ampak kot resnična Božja skrb. 

Kot zdravilo, ki zdravi naše prejete rane a ob tem razodene tudi tiste rane, ki smo 

jih zadali drugim. Ta sodba - Njegov pogled - razkrije, ali je način kako živimo in 
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kako smo uporabljali talente, takšen, da rojeva sadove ali pa morda zakoplje še 

tisto, kar nam je bilo zaupano.  

Da pa to dejansko spoznamo, nas Bog poziva, naj se ozremo tudi navzven. 

Naokoli. Ker pravzaprav ne moremo vedeti ali smo bili modri in ali smo pomnožili, 

kar nam je bilo zaupano (in pri tem ni pomembna ali malo ali veliko: to ve Bog), če 

se ne ozremo na druge. Na bližnje. Ne vemo pravzaprav ali smo dobri, če se oziramo 

samo nase ter vrednotimo zgolj lastno moralno čistost in korektnost, lastne 

namene, lastne talente in sposobnosti, lastno uspešnost in sposobnost držati se 

norm, pričakovanj in pravil. Dobrota služabnika (in dejanska razlika med ovco in 

kozo), se lahko meri šele če se ozremo, kako dobro gre pravzaprav drugim. Posebej 

vsem tistim, ki so nam zaupani. Ki so okoli nas. Ali so osebe, ki jih imamo ob sebi, 

imele priložnost nahraniti se? Odžejati se (materialno in duhovno)? Ali imajo topel 

dom in dovolj veliko odejo? So prepoznane v svojem človeškem dostojanstvu? So 

potolažene v bolezni in stiski?  

Če so osebe okoli nas prejele vsaj malo našega darovanja in dobrotnega 

delovanja, bo razkrila Božja sodba in na plano postavila koliko in kaj so pravzaprav 

obrodili naši talenti! Ali smo dobri in zvesti služabniki? Ali smo modri in s 

svetilkami polnimi olja?  

Končna sodba že poteka. Poteka v skladu z Božjimi merili. Torej v skladu z 

ljubeznijo, ki nas stalno spodbuja, da bi ljudje, še posebej tisti, ki jih imamo radi, 

živeli na način osvobajanja od vsakršnega zla, tudi z našo pomočjo. Zato vsi tisti, 

ki delujejo v boju proti zlu, ki povzroča kakršnokoli trpljenje in poskušajo ublažiti 

vsako trpljenje, postajajo pravi dediči kraljestva. Tistega kraljestva, kjer je Kristus 

kralj nad zlom. Kraljestva, ki ga uresničuje na način služabnika - skrbno, s 

služenjem, s tihim darovanjem samega sebe.  

To Njegovo kraljestvo, ki se širi in krepi v vseh, ki vanj verujemo, premaguje 

in se upira vsakršnemu zlu. In ko bo kot zadnji sovražnik uničena še smrt (kot 

pravi sv. Pavel v drugem berilu), se bomo pojavili pred Gospodom. Zato je bolje, da 

se pripravimo na srečanje: ne z neomadeževanimi lastnimi rokami, ki skrbijo samo 

zase, ampak z zdelanimi rokami, ki postajajo takšne v dejavni skrbi za lajšanje 

trpljenja bližnjemu. Takrat bo jasno, a smo bili poslušne ovce, ki se pustimo voditi 

po tisti poti, ki si jo je Dobri Pastir izbral zase.  
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In rane bodo zaceljene in vsi sovražniki 

premagani. In takrat, morda, bomo lahko skupaj 

vstopili v večno in vesoljno kraljestvo: kraljestvo 

resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, 

kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.   

 

Hvalospev 

Res se spodobi in je pravično, 

primerno in zveličavno, 

da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, 

Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. 

Svojega edinorojenega Sina, 

našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesoljstva, 

da se je na oltarju križa daroval 

kot brezmadežna in spravna žrtev 

ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja. 

Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu 

in izročil tvojemu neizmernemu veličastvu 

večno in vesoljno kraljestvo: 

kraljestvo resnice in življenja 

kraljestvo svetosti in milosti, 

kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 

Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori 

prepevamo hvalnico tvojemu veličastvu 

in nenehno kličemo: 

Svet, svet, svet si ti,  

Gospod, Bog vsega stvarstva. 

Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.  

Hozana na višavah. 

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.  

Hozana na višavah. 
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Duhovno obhajilo 

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se 

Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te 

ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne 

morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, 

da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. 

 

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to 

duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da 

ostanem v Tebi. 

 

Obhajilni spev (Ps 28,10-11)  

Gospod prestoluje in vlada na veke, 

on daje moč svojemu ljudstvu, 

s svojim svetim mirom ga blagoslavlja.. 

 

Prošnja po obhajilu 

Molimo. 

Vsemogočni Bog, prejeli smo hrano nesmrtnosti. 

Daj, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva, 

na zemlji z veseljem služili 

in v nebeškem kraljestvu večno živeli z njim, 

ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 

 

Molitev za zdravje v času epidemije  

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 
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da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 

 

Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

 

 

 

pripravil p. Nikolaj – opatija Stična 2020 


