
 
 
 

 

 

23. OKTOBER 2016      -     30. MED LETOM       -       LETO V,  št. 44 

Evangelij: Bog odpušča skesanemu grešniku Lk 18,9-14 

 Tisti čas je Jezus 
nekaterim, ki so bili 
prepričani, da so pravični, 
in so zaničevali druge, 
povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v 
tempelj molit: eden je bil farizej, drugi 
cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil 
takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor 
drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, 
prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim 
se dvakrat na teden in desetino dajem od 
vsega, kar dobim. ‹Cestninar pa je stal daleč 
pročin še oči ni hôtel dvigniti proti nebu,ampak 
se je tolkel po prsih in govóril: ›Bog, bodi 
milostljiv meni grešniku! ‹Povem vam, ta je šel 
opravičen domov, oni pa ne;kajti vsak, kdor se 
povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo 
povišan.« 

 
KAKŠEN SE VRAČAM IZ CERKVE? 

"Samoprevara je v nekem pogledu večje zlo kot greh. Spreobrnitev lahko 
zabriše greh, ovira temu pa je zaslepljenost. Pravega farizeja ne poboljšaš." 
Tako je o "svetem možu" iz današnjega evangelija zapisal nemški 
bogoslovni profesor Janez Krstnik Hirscher v knjigi Kakor v zrcalu 
(slovenski prevod je izšel leta 1944). Naslov pove, da hoče biti knjiga zrcalo, 
v katerem prepoznamo svoj obraz – v vsakem je namreč nekaj potez farizeja. 
Drugo ime za farizeja je hinavec, licemerec, svetohlinec, človek z dvema 
obrazoma. Eden – brez gube in madeža – je za javnost, drugi, ki ga skrbno 
skriva, pa je njegov pravi obraz. Tega gotovo pozna Bog, najbrž pa tudi tisti, 
ki živijo ob njem. Pisatelja Hirscherja nikakor ne moremo prištevati med 
farizeje, saj se ne postavlja za sodnika in se tudi nima za "pravičnega". V 
prvi izdaji knjige je bralcem zaupal: "Danes, ko doživljam svoj 77. rojstni 
dan, se Bogu javno iz srca zahvalim za vse usmiljenje in potrpljenje, ki sem 
ga bil deležen v dolgi vrsti let." Te iskrene besede razkrivajo ponižno srce 
cestninarja, ki je v templju molil: "Bog, bodi milostljiv meni, grešniku!" 



V evangeliju si stojita nasproti dva moža – farizej in cestninar –, ki sta 
prišla molit v jeruzalemski tempelj. Prvi je pripadnik stranke najbolj 
pravovernih Judov, ki so do potankosti poznali vsa določila Mojzesove 
postave in jih tudi izpolnjevali. Cestninar pa je eden nižjih davčnih 
uradnikov, ki so na mitnicah pobirali pristojbine za ceste in mostove. Pri 
ljudeh so bili osovraženi, ker so bili v službi rimskih okupatorjev, pa tudi 
zato, ker so bili sleparji. Za farizeje so bili cestninarji najslabši med 
ljudstvom – drhaljo.  

Farizej se ima za svetega in na to svojo svetost je silno ponosen. Pred 
Bogom se širokousti s svojimi dobrimi deli. V besedah še nekako priznava, 
da ni dober sam od sebe, zato pravi: "Bog, zahvalim te." Vendar pa svoje 
zasluge razklada pred Bogom kot kramar svoje blago. Boga nič ne prosi, 
kakor da ničesar ne potrebuje. Povsem drugače se obnaša cestninar. V svoji 
kratki molitvi se sklicuje na Božje usmiljenje. Išče odpuščanja grehov pri 
Bogu, ker ve, da bo obogatel, če bo s kesanjem in z iskreno ponižnostjo 
izpraznil svoje srce. Potem bo v njem spet prostor za Boga in za ljudi. 

"Dva človeka sta se vračala iz templja: farizej in cestninar," razmišlja ob 
evangeliju pater Lojze Bratina. "Farizej se je vračal takšen, kakršen je prišel. 
Drugače pa cestninar: prišel je slaboten, vrača se okrepljen; prišel je ubog, 
vrača se obdarjen; prišel je duševno omajan, vrača se ozdravljen." Bistveno 
vprašanje: kakšen se vračam iz cerkve jaz? Silvester Čuk 
 
Slovenija ima (po podatkih Misijonske družbe Slovenije) več kot sedemdeset 
misijonarjev, ki delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno, saj zaobjema 
tako pastoralno delo kakor socialno pomoč ljudem. Misijonarji in misijonarke 
gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste … Ob tem pa se tudi aktivno ukvarjajo z 
ozaveščanjem ljudi v šolah, zdravstvenih centrih … Dobrote ni nikoli preveč in 
dela nikoli ne zmanjka. Ne spomnimo se nanje le na misijonsko nedeljo – 
podpremo jih lahko vsak dan v letu: finančno in materialno, pa tudi z iskreno 
molitvijo zanje. Za najbolj pogumne, ki čutijo klic v sebi, pa zagotovo velja 
povabilo, da se jim pridružijo v misijonskih deželah. 
 
Gospod, ozri se na svoje misijonarje: 
duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,  
da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen. 
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, 
zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini, 
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci. 
Varuj jih v težkih trenutkih. 
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca, 
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi. 
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin, 
ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš. 
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje. 
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru. 



Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.  
Daj jim luči in moči, 
da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime 
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera 
peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen. 
 
ŽIVO UPANJE Z OKUSOM BOŽJE LJUBEZNI 

Misijonska nedelja je ... Dan, ko se vesoljna Cerkev zazre v daljave in 
širjave misijonskih polj ter obnovi svojo zavezanost Gospodovemu naročilu: 
Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu (Mr 16,15). V 
teh Jezusovih besedah namreč kristjani od nekdaj prepoznavamo srčiko 
svojega življenja po veri. Vera je dar, ki nam je bil darovan zato, da bi ga 
delili z drugimi. In kar pravijo za srečo - da se množi, ko jo delimo z drugimi 
-, velja tudi za vero. Raste s tem, ko jo oznanjamo drugim. 

Prepričan sem, daje naš čas čas, ko je potrebno goreči in vztrajni molitvi 
za misijonarje in ljudi na misijonskih področjih ter velikodušni materialni 
podpori dela misijonarjev pridružiti tudi pogumno odločitev, da sami 
postanemo oznanjevalci evangelija Jezusa Kristusa. Neka pesem polaga 
kraljici Esteri v usta naslednje besede: »Je čas, ko moraš zadržati jezik, čas, 
ko je potrebno skloniti glavo, je tak čas, a ne sedaj! Včasih moraš iti, čeprav 
nisi povabljen. Včasih moraš spregovoriti, čeprav tega ne pričakujejo od 
tebe. Včasih moraš iti, čeprav ti vsi pravijo, da ostani. Nikakor ne, ne 
danes...« 

Ker je tudi danes tak čas, verjamem, da ne potrebujemo samo 
podpornikov misijonov, ampak razmere v svetu kličejo po množici novih, 
predvsem laiških misijonarjev, ki bodo tako v utrujena in presita srca ljudi v 
razvitem svetu kakor tudi v negotova in z revščino zaznamovana življenja 
večine prebivalcev naše ljube Zemlje, prinašali živo upanje in okus Božje 
ljubezni v Jezusu Kristusu. Evangelij mora ponovno osvojiti svet! 

Naj na tem mestu pustim spregovoriti papežu Pavlu VI., ki je pred 
štiridesetimi leti v apostolski spodbudi O evangelizaciji današnjega sveta 
(Evangelij Nuntiandi) zapisal: »Evangelij je treba oznanjati predvsem s 
pričevanjem ... S pričevanjem brez besed kristjani prebujajo v srcih tistih, ki 
vidijo njihovo življenje, neustavljiva vprašanja: »Zakaj so taki? Zakaj tako 
žive? Kaj ali kdo jih navdihuje? Zakaj so sredi med nami?« Tako pričevanje 
je že tiho, vendar zelo močno in učinkovito razglašanje veselega oznanila ... 
Vendar ostane to pričevanje vedno nezadostno; zakaj tudi najlepše 
pričevanje se v daljšem razdobju izkaže kot neučinkovito, če ga ne osvetli in 
utemelji to, čemur Peter pravi navedba »razloga za svoje upanje« (prim. 1 Pt 
3,15) - in če ni to pričevanje razvito z jasnim in nedvoumnim oznanilom o 
Gospodu Jezusu. Veselo oznanilo, ki ga razglašamo s pričevanjem življenja, 
je torej prej ali slej treba razglasiti z besedo življenja. Ni prave 
evangelizacije, če ni oznanila o imenu, nauku, življenju, obljubah, kraljestvu 
in skrivnosti Jezusa iz Nazareta kot Božjega Sina.« Br. Jaro Kneževič 

 



OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 

Mesec oktober nas še posebej nagovarja in vabi k molitvi rožnega venca. 

Lepo povabljeni k molitvi doma in pred sveto mašo v cerkvi. 

 
MISIJONSKA NEDELJA: Danes je misijonska nedelja. Povabljeni smo, 
da namenimo več molitve za misijonarje in za ljudi v misijonskih deželah, 
ter namenimo svoj velikodušni dar za lajšanje revščine, bolezni, 
nepismenosti in nerazvitosti na obrobju misijonskih poljan. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Bliža se praznik Vseh svetih in 
vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za 
svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. 
Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen. 
 
NOVA STREHA NA ŽUPNIŠČU 
Dela na strehi župnišča so v teku. Prosimo, da po svojih močeh pomagate pri 
zbiranju sredstev za novo streho. Svoj dar lahko dodate tudi pri gospe Vilmi. 
Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Laš. 
 

30. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
24.10.2016 

sv. Anton 
Marija Klaret 

  

Torek 
25.10.2016 

sv. Darinka 
mučenka 

15.30 
16.00 

molitev  rožnega venca 
za zdravje 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
26.10.2016 

sv. Rustik 
škof 

  

Četrtek 
27.10.2016 

sv. Sabina 
Avilska, muč. 

  

Petek 
28.10.2016 

sv. Simon in 
Juda Tadej,ap. 

  

Sobota 
29.10.2016 

sv. Mihael 
Rua, duh. 

7.30 
8.00 

molitev  rožnega venca 
za † Albina Tratenšek 

Nedelja 
30.10.2016 

31. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Marcel 
mučenec 

8.30 
 
 

 
10.30 

za † Janeza in Barbaro 
Gajšek, Jožefa, Marijo in 
Edvarda Krašovec, Marijo 
Podrepšek 
za † Dragota in Karla Zlodej 

 
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/

