
 
 
 

 

 

 

 

2. in 9. julij            *          13. in 14.  MED LETOM           *            LETO VI,  št. 27/28 
Evangelij: Kdor ne sprejme svojega križa, ni vreden Kristusa Mt 10,37 42 

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom:
 

37
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, 

ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši 

kakor mene, ni mene vreden. 
38

 Kdor ne 

sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni 

mene vreden. 
39

 Kdor najde svoje življenje, ga 

bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi 

mene, ga bo našel. 
40

 Kdor sprejme vas, 

sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme 

tistega, ki me je poslal. 
41

 Kdor sprejme 

preróka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo 

preróka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta 

pravični, bo dobil plačilo pravičnega. 
42

 Kdor 

dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed 

teh malih, ker je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega 

plačila.« 

 

PRIČEVALCI 

Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo ima pravico do njih. To so ceste, 

parki, gozdovi, planine … Druge so bolj naše: stanovanje, vrt, delovno mesto 

… Nekatere so pa popolnoma naše. Ljubosumno jih varujemo in dostop 

vanje ima le tisti, komur dovolimo in kolikor mu dovolimo. To so naše 

osebne in družinske zadeve. 

Vzemimo, da se najde nekdo, ki bi se hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi 

dejal: jaz sem več, kot sta ti oče in mati, brat in sestra, mož in žena, sin in hči 

– kaj bi mu rekli? 

V današnjem evangeliju beremo o nekom, ki je nekoč tako govoril. Mnogi 

so njegovo povabilo vzeli zares in šli za njim. Njega so vzljubili bolj kot vse 

drugo, celo bolj kot svoje življenje. 



Začuda se je to ponavljalo dolga stoletja in se ponavlja še danes. Fantje in 

dekleta zapuščajo starše, se odpovedujejo družinskemu življenju in še 

marsičemu, da bi mogli biti bliže njemu. Navdihujejo se ob njegovih 

besedah, da svoje življenje najde tisti, ki ga zaradi njega izgubi. Da je vse 

dobil tisti, ki je zaradi njega vse zapustil.  

Če kdaj, je danes ta korak korak vere. Včasih so rekli: »Pojdi za Gospoda, 

boš spoštovan in jedel boš bel kruh.« Danes rečemo: »Na tej poti te ne čaka 

dosti dobrega, kar cenijo ljudje, toda čaka te Človek z najbolj ljubečim 

srcem, kar jih je imel svet. Na to pot stopi le, če ti on pomeni največ, če ti 

pomeni vse.« 

V teh dneh velja poseben pozdrav novomašnikom po vsej naši deželi, pa 

tudi bogoslovcem, novincem in novinkam! Ni bistveno koliko jih je. 

Bistveno je, da se vsi zavedamo, da so pričevalci nečesa, kar je več kot vse, 

kar imamo na zemlji, celo več kot življenje.  

Če bi jih kdaj zmanjkalo, bi svet postal zelo reven. Podprimo njihovo 

odločitev za to pot z našo iskreno molitvijo in priprošnjo zanje. Po: F. Cerar 

 

NEDELJSKE SVETE MAŠE V MESECU JULIJU IN AVGUSTU 

V mesecu juliju in avgustu bo ob nedeljah samo ena sveta maša in sicer ob 

8.30 uri. 
 

PRVI PETEK 

Petek je prvi v tednu, ta dan bo obisk bolnikov na domu. 

 

ŠKOFIJSKO FATIMSKO ROMANJE V PETROVČE 

Ob 100.letnici fatimskih dogodkov ima vsaka škofija svoj romarski dan.  

Lepo povabljeni na škofijsko fatimsko romanje, ki bo v soboto, 15 junija ob 

10. uri v Petrovčah. Na romarski shod bo organiziran tudi avtobusni prevoz. 

Zato se čim prej prijavite. 

 

ZAHVALA OB ŽUPNIJSKEM PARZNIKU 

Ob prazniku našega farnega zavetnika sv. Petra, je prav, da se zahvalimo 

vsem, ki se trudite na pastoralnem in gospodarskem področju naše župnije. 

Hvala pevcem odraslega in otroškega cerkvenega zbora, zborovodju in 

organistu, zborovodkinji in organistinji. Hvala ministrantom in drugim 

bogoslužnim sodelavcem. Hvala molivcem, ki poživljate in ohranjate molitev 

v naši cerkvi. Hvala članom Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjem za 

dobro in konstruktivno sodelovanje ter pripravljenost za pomoč pri raznih 

delih v župniji. Bog povrni vsem, ki skrbite za župnijo. 



 

13. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
3.7.2017 

sv. Tomaž 
apostol 

  

Torek 
4.7.2017 

sv. Urh 
škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Jožeta Vehovar     
molitev za duhovne 
poklice 

Sreda 
5.7.2017 

sv. Ciril in 
Metod 

slovanska 
apostola 

  

Četrtek 
6.7.2017 

sv. Marija 
Goretti 
mučenka 

  

Petek 
7.7.2017 

sv. Vilibald 
škof 

  

Sobota 
8.7.2017 

sv. Klijan 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Mirota Božič in starše 

Nedelja 
9.7.2017 

14. 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

sv. Veronika 
Giuliani 

8.30 za † Martina Debelak, 
starše in brate Debelak, 
Janeza in Barbaro Gajšek, 
Alojza Škodič, Jožeta 
Zorko 
za † Agela Pahor in 
sorodnike 
za † Zaliko, Katarino in 
Janeza Zobec 

 

OBNOVITVENA DELA V ŽUPNIJI 

V tem letu smo v župniji opravili kar nekaj del, naj več na župnišču in sicer 

nova streha na župnišču, sanacija vlage in drenaž in okolico župnišča, nova 

vrata, ureditev velike sobe v župnišču, za pevske vaje obeh zborov odraslega 

in otroškega, srečanje ŽPS in ključarjev in še kaj. V župnijski cerkvi smo 

naredili novo ozvočenje. Bogu hvala za vsa dela. Hvala vsem župnijskim 

sodelavcem za vsakršno pomoč. Hvala ker s svojim delom in darovi 



podpirate delo in življenje župnije. Hvala vsem izvajalcem del za njihovo 

razumevanje, da smo kot župnija manjši in tudi finančno omejeni. Hvala 

občinskemu svetu občine Šmarje in županu za njihovo razumevanje in 

finančno pomoč (5.000,00€). Vsa dela, ki so bila narejena še niso plačana, 

upam, da bodo z pomočjo vseh župljanov v nekem doglednem času. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V soboto, 8, julija čistijo in skrbijo za cerkev verniki iz Laš. V soboto 15. 

julija čistijo in skrbijo za cerkev verniki iz Grlič. 

 

14. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 

10.7.2017 
sv. Amalija 

redovnica 

  

Torek 

11.7.2017 
sv. Benedikt 

opat 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Marijo Cverlin, 8. dan 

za † Ano Žaberl   

Sreda 

12.7.2017 

sv. Mohor in 

Fortunat 

mučenca 

  

Četrtek 

13.7.2017 
sv. Henrik II. 

kralj 

  

Petek 

14.7.2017 
sv. Kamil de 

Lellis, duh. 

  

Sobota 

15.7.2017 

sv. 

Bonaventura 

10.00 fatimsko romanje v 

Petrovče    

Nedelja 

16.7.2017 

15. 

NEDELJA 

MED 

LETOM 

Karmelska 

Mati Božja 

8.30 za † Terezijo Pezdevšek, 

Jurija Drofenik, družino 

Drofenik in Čakš  

za † Marijo in Evgena 

Drofenik 

 

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/

