
8.  SEPTEMBER 2019              -             23.  MED LETOM                        LETO IX,  št.37 
Evangelij: Odpoved prinaša svobodo Lk 14,25 33 

25 Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. 
Obrnil se je in jim rekel: 26 »Če kdo pride k meni in ne 
zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, 
sester in celo svojega življenja, ne more biti moj 
učenec. 27 Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za 
menoj, ne more biti moj učenec. 28 Kdo izmed vas, ki 
hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna 
stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? 29 Sicer se 
lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more 
dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli 
posmehovati 30 in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, 
pa ni mogel dokončati.‹ 31 Ali: kateri kralj, ki gre na 
vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se 
posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti 
po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? 32 Če 

se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za 
mir. 33 Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more 
biti moj učenec.« 
 
VSAKOMUR KRIŽ PO BOŽJI MERI 

Papež Janez Dobri je ob nekem srečanju z verniki dejal: "Človeško življenje je 
posejano s križi in žrtvami. Toda naše življenje postane lepo in blagoslovljeno, če 
nam križ osvetljuje Sveta Trojica. Vsakomur daje Bog svoj križ in vsak križ ima 
posebno obliko. Moj je čisto v stilu dvajsetega stoletja." 

Sodobni človek o križu, odpovedi in žrtvi še govoriti noče, kaj šele vse to 
sprejemati! V Jezusovem oznanilu, ki velja tudi za naš čas, pa se zahteva po 
odpovedi nenehno ponavlja. V današnjem evangeliju Jezus stopa pred nas s 
težko zahtevo: "Če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu in materi pa 
ženi, otrokom, bratom in sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj 
učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj 
učenec." Mar moramo res zapostavljati tiste, ki so nam po krvnih vezeh in po 
srcu najbližji, da bomo boljši kristjani? Saj je ob neki drugi priložnosti isti Jezus 
dejal, da je razpoznavni znak njegovih učencev medsebojna ljubezen. Ne dajati 
prednosti svojim najdražjim in celo svojemu življenju pomeni biti svoboden za 
Boga. Po njem se vezi človeške ljubezni utrdijo, ker njihovo zemeljsko krhkost 
prečisti in prekali ogenj Božje ljubezni. 



Pred dvema nedeljama smo poslušali svetopisemsko modrost, da Bog svoje 
otroke, ki jih resnično ljubi, vzgaja s trpljenjem. Brez dvoma ima odpoved veliko 
vzgojno vrednost. Vzemite na primer razmere v družini: če je otrokom vse 
dovoljeno in jim je izpolnjena sleherna želja, tudi muhasta, bodo postali 
prezahtevni, objestni in nemogoči kot življenjski sopotniki. Nikakor ni ideal živeti 
v bedi, ideal je živeti v razmerah, dostojnih človeka, a pri tem ostati skromen v 
zavesti, da vse prejemam iz dobrotne Očetove roke. Jezus nas hoče z odpovedjo, 
s križem ozdraviti sebičnosti in vsega, kar je v nas slabega, nezdravega. Mi pa 
hočemo v svoji omejenosti ostati bolni, zato se odpovedi bojimo, križ zavračamo.  

Sveti Frančišek Saleški, ki je bil po naravi silno vzkipljiv, pa se je ob Jezusovem 
zgledu te napake rešil, je o blagoslovu križa zapisal: "Če bi vsi angeli in vsi geniji 
študirali, kaj bi nam v tem ali onem primeru koristilo … bi ne mogli najti ničesar, 
kar bi bilo za nas primerneje kot to, kar nas je zadelo. Tako je namenila večna 
Božja modrost že od vsega začetka tebi ta križ iz svojega srca kot dragoceno 
darilo. Bog ga je opazoval, preden ti ga je poslal, s svojim vsevidnim očesom, s 
svojim Božjim razumom ga je premislil, s svojo modro pravičnostjo pretehtal in s 
svojim ljubeznivim usmiljenjem pregrel. Pretehtal ga je v svojih rokah, ali je za 
mlilimeter prevelik ali za miligram pretežak. Potem ga je blagoslovil, ga mazilil s 
svojo milostjo in ga prevzel s svojo tolažbo. Nato je še enkrat pogledal nate in na 
tvoj pogum. Tako prihaja sedaj naravnost iz nebes k tebi kot Božji klic in kot 
darilo njegove usmiljene ljubezni …" Silvester Čuk 

 
MARIJINO ROJSTVO 

Človekovo rojstvo je skrivnost. Zato bomo danes, ko je praznik Marijinega 
rojstva, razmišljali o veliki skrivnosti človekovega rojstva. Vsak človek ima svojo 
zgodovino. Ker preživimo na zemlji toliko in toliko let, smo ljudje zgodovine. 
Zgodovina vsakogar izmed nas je po svojem bistvu zgodovina naše ljubezni. V nas 
je potreba po tem, da bi ljubili in bili ljubljeni. Večina naših dejanj nosi pečat 
iskanja ljubezni, ker čutimo, da nas samo ljubezen osrečuje in daje smisel 
našemu življenju. 

Kristjani to resnico še bolj občutimo, ker vemo, da se naše življenje začne v 
Bogu, ki je polnost ljubezni. Zato v vsaki pravi ljubezni dajemo ljudje možnost 
Bogu, da se njegova ljubezni znova učloveči.  

Jezus je postal človek. Po svoji človečnosti nam je postal brat in prijatelj. S 
svojim rojstvom je naredil rojstvo vsakega človeka za nekaj velikega. Prišel je iz 
ljubezni, da bi tudi mi živeli iz te ljubezni. 

Po Mariji je Bog začel uresničevati svoje prijateljstvo s človekom. Sprejemati 
in dajati – to je bistvo Marijinega življenja. Vsako življenje je v resnici 
sprejemanje in dajanje. Vsako življenje zahteva menjavo. To se pravi, vsak človek 
je glede na drugega hkrati bogat, da lahko daje in ubog, da lahko sprejema. Prav 
iz te skrivnosti je človek rojen. 

Življenja se veselimo. Občudujemo človeka in vse kar je v njem in na njem. 
Zato bodimo varuhi življenja, kajti vsako življenje je znamenje, da Bog nad nami 
še ni obupal. 

Zgodilo se je v neki družini, kako se je mati zazrla v svojo mladostno sliko, ki je 
visela na steni. Presenečena je opazila, da ima okrog glave svetniški sij, kakršen je 
na Marijinih in svetniških podobah. Takoj je pomislila, da je to ljubeznivo in 
šaljivo potezo naredil njen mož ali eden izmed otrok. Za vrati pa je bil skrit njen 
dvanajstletni sin z nasmehom na licu. »Si bil ti?« ga je vprašala mama. »Da, 



mama«, ji je odgovoril. »Slikarji in umetniki izbirajo mlade in lepe obraze, ko 
hočejo narisati Marijo. Zakaj jaz ne bi smel izbrati svoje matere, da bom ob njej 
in z njo mislil na Marijo?« Takrat je mati vsa ganjena objela svojega sina. Od 
takrat se mati ni mogla vzdržati, da ne bi vsaj bežno pogledala obraza s 
svetniškim okrasom, ki jo je delal podobno Mariji. 

Vsakokrat si je rekla, da bo lepo, če ji bo podobna vse življenje. Od tistega 
trenutka je v družini zasijala luč nove dobrote. Mati se je trudila, da je bila 
skromna, delavna in predana svoji družini, kakor Marija v nazareškem domu. Bila 
je nositeljica in glasnica veselja, kakor Marija. Bila je pozorna, do svojih doma, 
kakor Marija na svadbi v Kani Galilejski.  

Občudujmo svet okoli sebe, občudujmo lepoto ustvarjenih bitij. Kakor Marija 
tudi mi živimo iz ljubezni dajanja in sprejemanja. Hvaležni bodimo staršem in  
Bogu za življenje, ki se pretaka po naših žilah. Pa čeprav ne moremo reči, da je 
življenje samo pesem in sreča, a je vendar lepo. 
 
SLOVESNOST VEČNIH ZAOBLJUB S. BARBARE MOČENIK V ŠENTVIDU 
Danes lepo vabljeni v župnijsko cerkev v Šentvid kjer bo med sveto mašo izrekla 
redovne zaobljube domačinka s. Barbara Močenik v redu sester hčera Marije 
Pomočnice (salezijanke). Ob 14. uri bo molitvena ura, ob 15. uri pa sveta. maša 
Lepo vabljeni k temu enkratnemu lepemu duhovnemu dogajanju. 
 
SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV 
V torek ob 19. uri, lepo vabljeni člani ŽPS in ključarji na srečanje v župnišče. 
 
ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE V PETROVČAH 
V soboto lepo vabljeni na škofijski molitveni dan za duhovne poklice v Petrovče. 
Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10. uri pa sveta maša, ki jo bo vodil škof dr. 
Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni. 
 
VEROUČNO LETO 
Novo šolsko leto je že v teku. Naš pogled pa se ozira tudi na verouk. Ena izmed 
formacij človeka je tudi njegova verska in duhovna formacija. Včasih tu in tam 
slišimo odrasle v izjavah glede verouka in vere, naj se otrok odloči sam. Če bi za 
vse stvari v življenju otroka ravnali tako, potem bi otroci verjetno ne hodili in ne 
govorili, če naj bi se za vse odločili sami. Veroučenci od 1. do 5. razreda bodo 
imeli verouk na Kristan Vrhu, veroučenci od 6. do 9. razreda bodo imeli verouk v 
Šmarju. Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek 16. septembra. 
Lepo vabimo vse starše, ki so dali svojega otroka krstiti in je letos vstopil v prvi 
razred osnovne šole, da ga prijavijo tudi k verouku. Vpis otrok v prvi razred 
verouka bo v veroučni učilnici na Kristan Vrhu v soboto, 14. septembra ob 9. uri. 
V Šmarju pa bo potekal vpis od 9. do 13. septembra, vsak dan dopoldan od 9. do 
11. ure in popoldan od 17. do 18. ure. Otroci, ki niso bili krščeni v naši župniji 
morajo prinesti s seboj krstni list, ki ga dobijo v župniji kjer so bili krščeni. Prav 
tako bo možno v tem času dobiti tudi veroučne knjige za vse razrede verouka. Z 
potekom verouka so povezani tudi določeni stroški. Da bi ta strošek lažje 
pokrivali imamo prispevek za verouk, letos bo ta prispevek znašal 15€ po otroku. 
Če tega kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. Prosimo za 
razumevanje in pomoč. Zaradi dodatnega usklajevanja smo morali verouk malo 
preurediti, seda je dokončni urnik: 



1. razred vsako prvo in drugo soboto v mesecu od 9.00 do 9.45 – 
Kristan Vrh 

2. razred Torek 13:05 – Kristan Vrh 

3. razred Petek 13:05 – Kristan Vrh 

4. razred Torek 14:00 – Kristan Vrh 

5. razred Petek 14:00 – Kristan Vrh 

6. razred Ponedeljek 13:45 
Četrtek 13:45             Šmarje 
 Petek 7:15 

7. razred Četrtek 7:15 
Petek 13:45                 Šmarje  

8. razred Ponedeljek 13:45 
Torek 7:15                   Šmarje 
Torek 14:45 

9. razred Ponedeljek 7:15 
Ponedeljek 14:30        Šmarje 
Torek 13:45  

 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Hajnskega. 

23. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 

9.9.2019 
sv. Peter 

Klaver,mis. 
  

Torek 
10.9.2019 

sv. Nikolaj 
Tolentniski 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Slavico Gaberšek   

Sreda 
11.9.2019 

sv. Port in 
Hijacint,muč. 

  
 

Četrtek 
12.9.2019 Marijino ime 

  

Petek 
13.9.2019 

sv. Janez 
Zlatousti,škof 

  

Sobota 
14.9.2019 

Povišanje sv. 
Križa 

 škofijski molitveni dan v Petrovčah ob 
9. uri 

Nedelja 
15.9.2019 

24. NEDELJA 
MED LETOM 

Žalostna Mati 
Božja  

8.30 
 

za † Alojzijo, Janeza in Alojza Škodič, 
Jožeta in starše Zorko 
za † Tilko in Edvarda Medved, starše 
Droben 
za † Ivanko Šket, Brankota in 
Ferdinanda Otorepec 
 

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/

