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EVANGELIJ: Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov Lk 15,1 32 

1Tisti čas so se Jezusu približevali 
vsi cestninarji in grešniki, da bi ga 
poslušali. 2Farizeji in pismouki pa 
so godrnjali in govorili: »Ta 
sprejema grešnike in jé z njimi.« 
3Tedaj jim je povedal tole priliko: 
4»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, 
pa izgubi eno od njih, ne pusti 
devetindevetdesetih v puščavi in 
gre za izgubljeno ovco, dokler je 
ne najde? 5In ko jo najde, jo vesel 
zadene na rame. 6Ko pride domov, 
skliče prijatelje in sosede ter jim 
reče: ›Veselite se z menoj, kajti 
našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ 7 
Povem vam: Prav takó bo v 
nebesih večje veselje nad enim 
grešnikom, ki se spreobrne, kakor 
nad devetindevetdesetimi 
pravičnimi, ki ne potrebujejo 
spreobrnjenja. 8Ali: katera žena, ki 
ima deset drahem, če izgubi eno 

drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je 
ne najde? 9In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se 
z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ 10 Povem vam: Prav 
táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se 
spreobrne.« 
 
DRAGOCENI NAUKI DOBREGA OČETA 

Razmeroma dolg evangeljski odlomek današnje nedelje nam postavlja 
pred oči tri podobe Božjega usmiljenja, ki se med seboj dopolnjujejo. 
Najbolj živo in prepričljivo nas nagovori zgodba o izgubljenem sinu in 
dobrem Očetu. Ta zgodba nam daje dragocene napotke tudi za 
medsebojne odnose in vzgojno delo. 



Dobri Oče iz današnjega evangelija nas najprej uči velikega spoštovanja 
do največjega Božjega daru – svobodne volje. Očeta v srce zabolijo 
zahteve mlajšega sina. Čeprav ve, da otrok sili v lastno nesrečo, njegovo 
zahtevo izpolni. Upa, da bo s seboj ponesel spomin na lepe dni in na vse 
dobrote, ki jih je izkusil v domači hiši. Tudi premnogim našim staršem 
velikokrat krvavi srce ob ravnanju njihovih doraščajočih otrok. Ali naj jih 
pred nevarnostmi sveta zavarujejo tako, da jih držijo ob sebi, zaprte med 
štiri stene doma? Gotovo ne! Zdrava družinska vzgoja je v tem, da so 
mladi ljudje pripravljeni za samostojno življenje, za lastne odločitve, ki so 
pogosto tudi prenagljene in napačne. Staršem, ki imajo svoje, naenkrat 
tako čudne otroke zares radi, to ne more biti vseeno. Če so jih vzgajali za 
svobodo in odgovornost, bodo otroci ob spodrsljajih in padcih zoreli. 
Spoznali bodo tudi dragocenost družinske vzgoje, sloneče na dobrem 
zgledu staršev. 

Oče izgubljenega sina pričakuje. Njegova ljubezen otroka spremlja, 
kakor spremljamo tudi mi svoje drage, kadar so daleč od nas. Kjer je 
ljubezen tako pristna in močna, kot je ljubezen dobrih staršev do otrok, ne 
velja pregovor: "Daleč od oči, daleč od srca." Ko se z grehi oddaljimo od 
Boga, z njegove strani vezi niso pretrgane. Z ljubeznijo nas vabi k sebi. 
Božja vabila so zelo različna: oglaša se nam po Svetem pismu, po dobri 
besedi, ki nam je segla do srca, po ljudeh, pa tudi po križih trpljenja in 
bolezni. 

Oče izgubljenega sina sprejema. Vse je pozabljeno: tisto, kar je vihravi 
otrok zagrešil in s tem očetu povzročil tolikšno trpljenje; pozabljeno je 
trepetajoče čakanje. Otrok je spet doma in to je razlog za veliko veselje. 
Pogosto slišimo ljudi: "Odpustim še, pozabiti pa ne morem!" Potrebno je 
junaštvo ljubezni, da moremo odpuščati in pozabljati. 

Ob koncu te "učne ure" prosimo dobrega in usmiljenega Očeta, naj nas 
varuje, da do soljudi ne bi bili takšni kot starejši brat iz evangelija. Oče ga 
lepo prepričuje, a Jezus ne pove, če se je sin dal prepričati. Ob tem 
svarilnem zgledu je nekdo zapisal: "Pravičnost (s katero se je ponašal ta 
sin) je sicer dobra, toda brez ljubezni je pošastna, trda in hladna. 
Spoznanje je dobro, toda brez ljubezni napravi človeka nadutega. Vzgoja 
je lahko dobra in urejena, toda brez ljubezni je odvratna. Vera je dobra, 
toda brez ljubezni postane fanatizem." Nikoli se ne postavljajmo na mesto 
Boga-Sodnika, ker smo le izgubljeni sinovi. Silvester Čuk 
 

Jeseni, ki diši po jabolkih in kruhu, odpre svoja vrata tudi šola, ki pa 
otrokom prav ne diši. A šole, kot smo jo poznali svoj čas, ni več. Pa temu  
niso krivi samo šolniki naše polpretekle zgodovine. Če prisluhnemo 
blaženemu Antonu Martinu Slomšku, katerega god obhajamo konec 
septembra, vidimo, da korenine ljuljke, ki je zrasla v pšenico, segajo precej 
dlje v zgodovino: »Učitelj ne sme misliti, da je svojo dolžnost dovršil, če je 
svoje učence gladko brati in čedno pisati naučil. Kaj pomaga, če je glava 
prebrisana, srce pa hudobno in robato. Branje in pisanje je le lupina, jedro 



pa krščanska omika in žlahtno srce … Novim šolskim prerokom je znanje 
glavna stvar, verske vaje pa le pritiklina. Toda ne pomislijo, da je 
znanstvena omika brez pobožnosti za vsako ljudstvo samo olišpan grob 
njegovega blagostanja … Grešijo vsi tisti šolski postavodajalci, starši in 
vzgojitelji, ki hočejo šole le posvetne imeti, šolsko mladino predvsem za 
minljivi svet izšolati, ne pa tudi za večnost.« Pa še nekaj za starše: 
»Otroška vzgoja je najimenitnejše delo, ki ga malokdo prav zna, čeravno le 
dvojno opravilo ima: otroke skrbno varovati, jih pridno učiti in vsega 
dobrega vaditi … Kako slabo ravnajo starši, ki svoje otroke pomehkužijo, 
jim vse po volji pustijo, glavno s prevzetnimi mislimi napolnijo, čez svoje 
otroke nikoli kaj hudega slišati ne marajo, od otrok pa radi sprejemajo 
tožbe čez druge in se za otroke, krive ali nedolžne, potegujejo.« 

Kot bi bilo zapisano včeraj, kaj! A naj te ne zavede! Nikakor nisem eden 
tistih zavrtežev, ki prisegajo le na staro, preizkušeno in bežijo  pred novim 
in nepoznanim. A modrim besedam bom prisluhnil vedno in vsepovsod. 
Moliva, draga sestra, dragi brat v Kristusu, kot so včasih naši predniki: Za 
zdravo pamet! Za našo mladino! Za oblastnike! Za starše! Za duhovnike! 
Za mir! Moliva, da bova ob jeseni življenja mirne vesti potegnila črto, 
preštela pridelek in pridelano, pobrano, potrgano in požeto pospravila v 
kašče večnosti. 

Tega ti v letošnji jeseni, ki prihaja, v polnosti želim! G. Čušin, Na tretji strani 
 

24. september - BL. ANTON MARTIN 
SLOMŠEK, MARIBORSKO LAVANTINSKI ŠKOF 

Rodil se je 26. septembra 1800 na 
Slomu pri Ponikvi. Po zaslugi matere in 
kaplana Jakoba Prašnikarja, ki ga je uvajal v 
šolsko modrost, je prišel v šole v Celje, 
zatem v Ljubljano, Senj in Celovec, kjer se 
je pripravljal na duhovniški poklic. Svoj 
vzvišeni cilj je dosegel, ko je bil 8. 
septembra 1824 posvečen v duhovnika. 
Novo mašo je pel v Olimju, kjer je bil tedaj 
za župnika njegov dobrotnik Jakob 
Prašnikar. Po novi maši se je za eno leto 
vrnil v Celovec, da je dokončal študij. 
Potem je kot kaplan deloval na Bizeljskem, 
v Novi Cerkvi, kot spiritual v celovškem 

bogoslovju, kot župnik v Vuzenici in Celju. 5. julija 1846 je bil posvečen v 
škofa in je prevzel lavantinsko škofijo. Leta 1859 je prestavil škofijski sedež 
v Maribor, kjer je 24. septembra 1862 tudi umrl. 
 
ZAČETEK VEROUKA 
V tednu, ki je pred nami začenjamo z veroukom. Vsi tisti, ki morda še niste 
vpisali otroka k verouku, lahko to storite v času verouka. Vse pa 



spodbujam in vabim k bolj rednemu obisku nedeljskih in prazničnih svetih 
maš. Vzemite si kot družina čas zase in za Boga, naj vam tega časa ne bo 
škoda. 

NEDELJSKE SVETE MAŠE 
Sveta maša oziroma evharistija je osrednji del našega verskega in 
krščanskega življenja. Evharistija nam omogoča, da smo lahko Cerkev, 
skupnost v kateri živi Jezus. Zato vas vse res iskreno in lepo spodbujamo in 
vabimo, da postavimo nedeljsko sveto mašo v svoj življenjski vsakdanjik. 
Duhovniki se po svojih močeh trudimo, da je število maš tolikšno, da se 
lahko udeležujete le teh. Da bi tudi v prihodnje temu bilo tako, smo na 
srečanju članov ŽPS sklenili, da bomo s prvo nedeljo v oktobru sveto 
mašo prestavili iz 8.30 na 9.00. Druga sveta maša bo kot prej ob 10.30 
uri. Razlog je ta, da usklajujemo red svetih maš v vseh treh župnijah in če 
hočemo imeti v župniji še v prihodnje dve nedeljski sveti maši, potem 
drugače časovno ne gre. Seveda pa boste glavni in odločilni pokazatelj 
glede števila svetih maš vi, če boste k svetim mašam hodili. Res vas 
duhovniki prosimo za sodelovanje. Še posebej spodbujamo starše 
veroučencev, da se skupaj z otroki udeležite svete maše. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Kristan Vrha. 
 

24. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 
16.9.2019 

sv. Kornelij in 
Ciprijan, muč. 

  

Torek 
17.9.2019 

sv. Robert 
Bellarmino, 

škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † staro mamo Ano, teto Pepko in 
Jelko Hajnšek   

Sreda 
18.9.2019 

sv. Jožef 
Kopertinski,red. 

  
 

Četrtek 
19.9.2019 

sv. Januarij 
škof 

  

Petek 
20.9.2019 

sv. Andrej Kim 
mučenec 

  

Sobota 
21.9.2019 

sv. Matej 
apostol 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Frančeka in družino Kregar   

Nedelja 
22.9.2019 

25. NEDELJA 
MED LETOM – 
SLOMŠKOVA 

NEDELJA 
sv. Mavricij 

škof 

8.30 
 

za † Marijo Mlinar 
za † Franca in Heleno Ogrizek, 
Matildo Cotman 
za † Avguština Kamenšek in starše 
Ivana Milinovič, Jureta Drofenik in 
starše 

 
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 
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