
 
 
 

 

 

27. 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 
 

Družina je danes postavljena na glavo in drugače sploh ne bi moglo biti glede 
na globoke spremembe v družbi. Problemom ni videti konca: ločitve in razveze le 
nekaj mesecev po poroki in trideset lepo njej; žene, ki na vsem lepem zapustijo 
moža in pobegnejo s precej nezanesljivimi bogatimi tipi; možje, ki zapustijo ženo in 
otroke zaradi nezrelih punčar; otroci, ki se psihično sesujejo zaradi neuspeha pri 
izpitu ali nesrečni ljubezni; skrajno izčrpane družine, ki skrbijo za ostarelega očeta 
ali mater; že več let priklenjeno na posteljo, ki jo je potrebno hraniti s cevko in je 
popolnoma neprištevna; pari v zunajzakonski skupnosti, ki se starajo v 
pričakovanju trenutka, ko bodo zbrali pogum, da bodo prevzeli svoje odgovornosti 
… In povsod vedno večja skušnjava, da bi se otresli vsakega usmiljenja in bi vsak 
mislil le nase, da bi si lahko privoščil vsaj malo življenja tako kot tisti s televizijskih 
zaslonov. 

Ti se razidejo brez problemov, med seboj zamenjujejo žene in može, si izbirajo 
istospolne partnerje … Skratka, zabavajo se, brez problemov z ostarelimi  starši, za 
katere bi bilo potrebno skrbeti, ali z otrokom, ki noče odrasti. 

V tej situaciji je neumno še naprej sanjati o nekdanji družini ali živeti v utvari, 
da se bomo vrnili v čas, ko bo držani zakon določal takšno družino, kakršno hoče 
Bog. 

Ljudem je potrebno ponovno predstaviti Božjo zapoved: ne kot breme, temveč 
kot osvoboditev, lepoto in pristno željo vsakega človeka. 



Kako? Ne zadošča tisto, kar nam je ostalo iz katekizma za otroke! Ne zadošča 
nedeljska pridiga. Ne zadošča, da se od časa do časa pojavi na televiziji kak 
monsignor in pove, da se to ne sme, to tudi ne in ono drugo ravno tako ne … 

Predvsem je potrebno pokazati kot nekaj občudovanja vrednega družine, ki so 
resnično zgrajene na svobodnem in zavestnem sprejemanju četrte Božje zapovedi. 
To so sijajne družin in v današnji družbi jih ni malo. Še nikoli v zgodovini ni bilo 
toliko vzornih krščanskih družin kot danes. Te družine je potrebno »postaviti na 
strehe«, da bi jih vsi videli in pomislili: »To je lepše. Tudi jaz hočem takšno 
družino!« Kako so si prvi kristjani prizadevali za širitev krščanske misli, za 
krščansko družino? Ali so zahtevali zakone od cesarja? Ne! Dajali so lasten zgled, 
zgled družine. To je prava pot tudi za današnji čas. Pokažimo se, krščanske družine. 
Zgledi najbolj vlečejo. Pričujmo o lepoti družine, življenja, ljubezni. Naj našo 
medsebojno ljubezen in spoštovanje okolica začuti in jo vzame kot nekaj, kar bi si 
tudi vsak sam želel. T. Lasconi 
 
OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober 
nas vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in v 
cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni. 
 
VSI SVETI: V petek je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k 
prazničnemu bogoslužju ob 9.00 in 10.30. uri. Popoldan ob 14.00 uri bo v 
cerkvi molitev po namenu spominov (brez svete maše) in nato blagoslovom 
grobov na pokopališču. 
 
VERNE DUŠE: V petek je spomin vseh vernih duš. Sveta maša bo ob 9.00 
uri. Vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Na voljo so lističi za molitvene 
spomine za rajne. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen. 
 
NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS   
Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko 
neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu 
sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši 
dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas 
nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh 
za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) 
lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na 
Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in 
oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo 
vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša 
odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe. 
 
SVEČE SPOMN NA RAJNE 
V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč je 
namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas. 



PRVA NEDELJA 
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. 
 
ZAHVALNA NEDELJA: Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Priložnost 
za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v 
šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. 
 
MISIJONSKA NEDELJA 
Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 147,87€. Bog povrni za vaš dar. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Hajnskega. 
 

30. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 
28.10.2019 

sv. Simon in 
Juda Tadej 

apostola 

  

Torek 
29.10.2019 

sv. Mihael 
Rua 

duhovnik 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Slavico Hajnšek. 8. dan  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
30.10.2019 

sv. Marcel 
mučenec 

  
 

Četrtek 
31.10.2019 

sv. Bolfenk 
škof 

  

Petek 
1.11.2019 

VSI SVETI 
zapovedan 

praznik 

9.00 
 
 

10.30 
 

14.00 

za † Ivanko Drofenik 
za † Mirota Božič, starše, 
rodbini Dolšak in Mejavšek 
za † Janeza Gajšek 
za † Štefana Vozlič 
molitev po namenu spominov in 
blagoslov grobov 

Sobota 
2.11.2019 

VERNE 
DUŠE 

8.30 
9.00 

molitev rožnega venca 
za + Jožefa Baštevc 8. dan    

Nedelja 
3.11.2019 

31. 
NEDELJA 

MED 
LETOM- 

ZAHVALNA 
sv. Sabina 

Avilska,muč. 

9.00 
 

10.30 

za † Franca Krumpak 
za † Emo Žerko 
za † stare starše Križnik, teto 
Majdo, Vinkota Škorc, 
sorodnike Koražija 
za † Ivana Debelak 

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/

