
 
 
 

 

 

 

 

10. september  2017          *           23. MED LETOM             *           LETO VI,  št. 37 
Evangelij: Brata je treba klicati k spreobrnitvi Mt 18,15 20 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 15 »Če 

tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če 

te posluša, si pridóbil svojega brata. 16 Če pa te 

ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se 

vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. 17 

Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi 

Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in 

cestninar. 18 Resnično, povem vam: Kar koli 

boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, 

in kar koli boste razvezali na zemlji, bo 

razvezano v nebesih. 19 Resnično, povem vam 

tudi:  Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v 

kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v 

nebesih. 20 Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani 

v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« 

 
USPEŠNO UČI, KDOR ZGLEDNO ŽIVI 

V današnjem evangeliju nam Jezus priporoča nalogo bratskega svarjenja. 
Če vidimo, da je kdo zašel na napačno pot, je naša dolžnost, da ga opomnimo 
in posvarimo. Ta naloga pa je po svoje zelo tvegana. Če Jezusa prav 
razumemo, uvidimo, da nekoga lahko opomnimo le tedaj, če se sami zvesto 
držimo njegovih smernic za življenje. V svojem govoru na gori je namreč 
dejal: "Kaj gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem pa ne vidiš? 
Kako moreš reči svojemu bratu: 'Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa', če 
pa imaš sam bruno v očesu?" Bratsko svarjenje ne sme postati farizejska 
hinavščina: drugim znamo dajati lepe nauke, sami pa živimo čisto drugače od 
tega, kar govorimo in priporočamo. 

Naloga, kar dolžnost bratskega svarjenja je določena zlasti staršem, ki jim 
ne sme biti vseeno za njihove otroke, zlasti doraščajoče. Umrli koprski škof 
Janez Jenko je v svojem nagovoru med birmanjem uporabil slikovito primero 
iz otroških let, ki se mu je vtisnila v spomin. Izhajal je iz kmečkega okolja na 



Gorenjskem. "Ko sem bil otrok," je dejal, "smo pri nas doma vsako leto imeli 
kokljo s piščanci. Koklja se je s svojimi piščanci sprehajala okoli hiše. Ko se 
je na nebu prikazal orel, je svareče zapiskala in piščanci so prihiteli v zavetje 
njenih peruti. Tako je skrbela zanje. Danes pa se mnogi starši ne zmenijo, kje 
je njihov otrok, ki je morda v nevarnosti." 

Seveda to svarjenje v družinah ne sme postati nekakšna policijska 
kontrola, ampak mora biti ljubezniva odprtost za pogovor. Prav tega je po 
naših družinah premalo. Družine so razbite zaradi dela in le malo časa so vsi 
njeni člani skupaj. Morda le ob večerih in ob koncu tedna, dokler otroci ne 
odrastejo. Zapoved posvečevati nedeljo med prvimi dolžnostmi dandanes 
vključuje to, da bi bili člani družine več časa skupaj, da bi se med seboj kaj 
pogovorili; pa tudi, da bi v krščanskih družinah navezali skupen pogovor z 
Bogom, družinsko molitev. Krivda, da je pogovora v družinah premalo, je pri 
starših in pri otrocih. Otroci, zlasti odraščajoči, mislijo, da so starši 
"nemogoči tečneži", ki ničesar ne razumejo, starši pa si morda prevečkrat 
predstavljajo, da otroci niso sposobni zrelega pogovora. Do njih se obnašajo 
vzvišeno in zahtevajo stvari, za katere se sami ne zmenijo.  

Naš priznani psiholog dr. Anton Trstenjak v svoji knjigi Stara in nova 
podoba družine navaja zgled očeta, ki je kregal svoje otroke, ker ga niso 
hoteli ubogati. Skliceval se je na četrto Božjo zapoved, ki ukazuje spoštovati 
starše in predstojnike. Ta zahtevni oče ni izpolnjeval svojih verskih dolžnosti 
in doraščajoča hči mu je rekla: "Pred četrto Božjo zapovedjo so prve tri, ki se 
nanašajo na Boga. Ko boš ti, oče, spolnjeval te tri, te bomo poslušali, ko boš 
zahteval, naj se držimo četrte Božje zapovedi!" 

Razmišljanje ob današnji Božji besedi naj izzveni v sklep: trudil se bom, 
da svojemu krščanskemu imenu in poklicu ne bom delal sramote. Tako bom 
izpolnil nalogo, ki mi jo daje Bog: nalogo apostola, ki se čuti zavestno 
odgovornega za usodo ljudi, ki so ob njem. Jadikovanje nad pokvarjenostjo 
sedanjega sveta nič ne koristi, veliko bolj na mestu je prizadevanje za 
doslednost življenja. Kakšne so naše praktične naloge, vsakdo dobro ve, saj 
mu jih ponuja njegov poklic in okolje, v katerem živi. Silvester Čuk 

*** 
Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj 

Oče, ki je v nebesih, vse storil. Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem jaz sredi med njimi. (prim. Mt 18,19–20) 

Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu je pridružen izziv. Obljublja, 
da bo kljub fizični odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je odkriti, kje bo 
mogoče okušati njegovo navzočnost. Jezus ne pravi, da ga bodo našli v 
samoti, prej ga bodo srečali med verujočimi, ki so se zbrali skupaj − sredi 
teh, ki iščejo drug drugega, da bi gradili skupnosti vere. Učenci se morajo 
zanesti drug na drugega, če hočejo okušati navzočnost vstalega Jezusa. 

Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil 
drugim? Na koga bi se lahko te dni obrnil, da bi se mi pridružil v molitvi za 
poseben namen?  



In še en pomemben poudarek je potrebno izpostaviti: da bi lahko pravilno 
razumeli vse Jezusove besede iz teh evangelijskih vrstic, ki se dotikajo 
skrivnosti učinkovite molitve, jih je potrebno razlagati v duhu celotnega 
Svetega pisma. Iskreno si zastavimo vprašanje: Kakšen je najgloblji namen 
naših molitev? Da bi Bog izpolnjeval našo voljo ali da bi mi izpolnjevali 
njegovo voljo? Če od Boga pričakujemo, da se bo prilagodil našim 
pričakovanjem, željam, zahtevam itd., še nismo dojeli pravega duha molitve. 
V trenutku, ko se v molitvi posvetimo predvsem prošnji, da bi nam Jezus 
pomagal izpolnjevati tisto, kar od nas pričakuje v danem življenjskem 
položaju, pa se z njim gotovo znajdemo na isti “valovni dolžini”.  
 
VEROUČNO LETO 
V tednu, ki je pred nami začenjamo z letošnjim veroučnim letom. Na začetku 
prosimo in vabimo vse, da pomagamo otrokom pri njihovem verskem 
življenju. Najprej se otroci srečajo z verskim življenjem doma, v domači 
družini preko staršev in starih staršev. Verouk pomaga pri poglabljanju 
verskega življenja in širšemu poznavanju vere v kateri so otroci bili krščeni. 
Vse to pa nas vabi k temu, da bi v čim večji meri prakticirali vero v svojem 
vsakdanjem življenju. To pa vsi vemo, da ni najbolj lahko. Zato nam Bog 
pomaga z zakramenti; to je božja milost v moči katere smo sposobni tudi v 
tem svetu živeti svojo krščansko vero. Posebno mesto ima tukaj sveta maša. 
Lepo prosimo in polagamo na srce vsem, umestite nedeljsko sveto mašo v 
svoje osebno in družinsko življenje. Če bomo vsi skupaj to kar spoznavamo 
pri veroučnih srečanjih naslonili na sveto mašo – evharistijo, potem se bo 
tudi otrokom, ko bodo odrasli, lažje osebno odločiti za Jezusa Kristusa. 
Če še kdo ni prijavil otroka k verouku, prosimo naj to stori v tem tednu pri 
verouku. 
S potekom verouka so povezani tudi določeni stroški, ki jih župnija sama ne 
zmore pokriti, še zlasti sedaj ne, ko prenavljamo župnijsko cerkev. Da bi ta 
strošek lažje pokrivali imamo prispevek za verouk; ta prispevek bo znašal 
15€ po otroku, plus stroški za veroučne knjige. Če tega kdo ne zmore, naj 
prispeva po svojih zmožnostih. Prosimo za razumevanje in pomoč. 
 

1. razred vsako prvo in drugo soboto v mesecu od 9.00 

do 9.45 – Kristan Vrh 

2. razred Ponedeljek 13:15 – Kristan Vrh 

3. razred Petek 13:15 – Kristan Vrh 

4. razred Četrtek 13:15 – Kristan Vrh 

5. razred  Četrtek 14:00 – Kristan Vrh 



6. razred  Torek 12:55           Šmarje 

  Četrtek 12:55 

 

7. razred 

Ponedeljek 7:15 

Četrtek 7:15              Šmarje  

Petek 12:55 

 

8. razred 

Ponedeljek 7:15 

Ponedeljek 14:30        Šmarje 

Torek 13:45  

9. razred Ponedeljek 13:45         Šmarje 

Torek 14.30 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V prihodnjem tednu skrbijo za cerkev verniki iz Drviš in Polence. 
 

23. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

11.9.2017 
sv. Port in 

Hijacint, muč. 

  

Torek 

12.9.2017 
Marijino ime 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

† Jožefa Škorjanec 

molitev za duhovne poklice 

Sreda 

13.9.2017 
sv. Janez 

Zlatousti, škof 

  

Četrtek 

14.9.2017 
Povišanje sv. 

Križa 

  

Petek 

15.9.2017 
Žalostna Mati 

Božja 

  

Sobota 

16.9.2017 
sv. Kornelij 

papež 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

† Milico in Mirico 

Stiplovšek  

Nedelja 

17.9.2017 

24. NEDELJA 

MED LETOM 

sv. Robert 

Bellarmino 

škof 

8.30 

 

 

 

 

10.30 

za † Matildo in Franca 

Strašek, sorodnike Božič 

za † Ivanko Šket, 

Ferdinanda Otorepec, starše 

Kamenšek in Šket 

za † Marijo Drofenik 

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