
 
 
 

 

 

3. NOVEMBER 2019                 -               31. MED LETOM                 -                  LETO IX,  št. 45 

Evangelij: Jezus vabi grešnike k pokori Lk 19,1-10 
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel 
skozi mesto. Tam je bil mož, Zahéj po 
imenu. Bil je višji cestninar in bogat 
človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, 
pa ni mogel zaradi množice, ker je bil 
majhne postave. Stekel je naprej in 
splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, 
kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus 
prišel na tisti kraj, je pogledal gor in 
mu rekel: »Zahéj, hitro splezaj dol, 
danes moram namreč ostati  v tvoji 
hiši.« In takoj je splezal dol in ga z 
veseljem sprejel.Ko so to videli, so vsi 
godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri 
grešnem človeku!« Zahéj pa je vstal in 
rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico 
svojega premoženja dam ubogim, in če 
sem koga v čem prevaral, mu povrnem 
četverno.« Jezus pa mu je rekel: 
»Danes je v to hišo prišlo odrešenje, 
ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar 
je izgubljeno.« 
 

CESTNINAR ZAHEJ 
Prizora Jezusovega srečanja s cestninarjem Zahejem v Jerihi si ni težko 

predstaviti, saj je ves zasnovan na "gledanju". Zahej si je želel Jezusa videti. Ker 
pa je bil majhne postave, se je moral povzpeti na divjo smokvo, da je preko glav 
množice mogel Jezusa videti. Toda tam ga je zadel Jezusov pogled z nasprotne 
smeri. Ne tisti pogled mrmrajoče množice, ki je videla v njem le navadnega 
malopridneža, neprijetnega cestninarja in izterjevalca v prid sovražnih 
Rimljanov. Zadel ga je Jezusov, nenavaden pogled; namreč pogled, ki razgrinja 
figovo listje, za katerim bi se človek utegnil skriti; pogled, ki prodira skozi lupino 
zunanjosti v samo globino srca. V tej, za množico nepristopni globini Jezus 
odkriva nekaj drugega: drugačnega, pravega Zaheja. Le Jezusov odrešujoči 
pogled je zares takšen, da odkrije v Zaheju to, kar je v njem najboljšega. 

Ob tem pogledu se je v Zaheju nekaj spremenilo. Radovednost videti Jezusa 



ga je pripeljala do enkratnega srečanja: do srečanja pogledov. Zahej je pogled 
sprejel in Jezus je postal gost v njegovi hiši. "In stopil je hitro dol in ga z veseljem 
sprejel". 

Kaj pomeni verovati?  
Verovati pomeni, poistiti se z božjim pogledom; gledati nase in na življenje z 

Gospodovimi očmi. Zahej je v tem trenutku začel gledati nase in na svet okrog 
sebe z Jezusovimi očmi. Nič več ni vase zagledan: "Glej, Gospod, polovico 
svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, povrnem 
četverno. Stvari, ki si jih je prej prilaščal, sedaj podarja bližnjemu. Ljudje zanj 
niso več sredstva za izkoriščanje. Materialnih dobrin ne gleda več kot plen ali 
kot predmete za grabljenje ..., marveč so mu znamenja, zakramenti bratskega 
sožitja in prijateljstva. Prej je bil zaradi sebičnega gledanja na svet okrog sebe 
izločen iz skupnosti. Zdaj pa postaja človek srečanja. Vse to pa zaradi tega, ker 
ga je Nekdo srečal s svojim odrešujočim pogledom; ker ga je Nekdo izvabil iz 
smokvinega opazovalnega gnezda in postavil v sredo med množico ljudi. "Danes 
je tej hiši prišlo zveličanje."  

Barvito živi opis srečanja Jezus - Zahej predstavlja konkreten primer 
globokega spreobrnjenja; korenite preobrazbe srca in delovanja; spreobrnjenja, 
ki najprej prinaša v človeka radost izpolnitve prirojenega hrepenenja po Bogu; 
tisto izpolnitev, po kateri se tudi v družbi uveljavljajo odrešujoči odnosi 
vzajemnosti in solidarnosti. 

Vsakdo izmed nas nosi v sebi Zaheja, hrepenenje po izpolnitvi in odrešenju. 
Pa tudi klici množice, klici javnega mnenja, se hkrati oglašajo v vsakem izmed 
nas: množice - javno mnenje, ki nam brani, da bi izstopili iz svoje ujetosti; 
množice-javno mnenje, ki nas poriva nazaj v našo izgubljenost in nam ne da, da 
bi se dobro, ki je v nas, stopilo z Jezusovim pogledom. Slovenski književnik 
France Vodnik je v pesmi Borivec z Bogom izpovedal glas Zaheja, ko je dejal: 
"Moj Bog, katerikoli kraj obiščem, na vseh cestah le Tebe iščem, v samotah 
truden k Tebi vpijem, da me v bolestih utešiš, odrešiš." Toda hkrati opaža v sebi 
uporniški glas: "Še trepetam, zrušen od prošenj in solza, v dobroti majhen ves se 
k meni sklanjaš Ti, neskončni Bog - glej, že se v meni prebudil je upornik in noče 
usmiljenja in noče tolažbe več!" 

Človek in Bog. Dve nerešljivi uganki si gledata v oči. Včasih tudi v skrivnostni 
borbi. Toda ne! Današnji evangelij nam ne govori o brezimnem človeku in o 
neznanem Bogu, marveč o Zaheju in Jezusu: o zemljanu Zaheju in o Sinu 
človekovem, ki je prišel iskat in zveličat, kar je izgubljeno. Zahej ga je z veseljem 
sprejel. 

 
Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokvo,  
da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo. (Lk 19,4) 
 
Gospod Jezus, s tal te večkrat ne vidim. 
V višini oči mi toliko stvari zakriva obzorje. 
Vsakdanje obveznosti, sanje o prihodnosti, 
goščava občutij, želja po izstopanju, 



naprezanje, da bi imel vedno več ... 
Same lepe, pomembne, zapeljive stvari, ki pa mi niso dovolj. 
Moje oči iščejo dlje. 
Gospod Jezus, daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo Zahejevo, 
kakšen drugačen dan, kakšno novo molitev, 
človeka, ki je poln tebe, kakšno posebno nedeljo, 
reveža, ki me bo vznemiril, 
mladega človeka, potrebnega pomoči, 
duhovnika, ki me bo razumel, kakšno redovnico, 
kakšen neuspeh, ki me bo postavil na trdna tla, 
prijatelja, ki je slabo končal, 
kakšno veliko veselje ali prehudo žalost ... 
Gospod Jezus, sem majhne postave in vse moje stvari so majhne. 
Daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo Zahejevo, 
in pogum, da bom splezal nanj. 
Od tam te bom lahko videl. 
In ko se bom spustil na tla, bom poln veselja. T. Lasconi 

 
ZAHVALNA NEDELJA 
Ob današnji zahvalni nedelje se lepo zahvaljujemo vsem župnijskim 
sodelavcem pevcem, organistom, zborovodjem, ministrantom, bralcem 
božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih 
prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, sodelavcem 
župnijske Karitas, vsem ki z molitvijo, dobrimi deli in darovi podpirate 
župnijo. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas 
podprite pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrla je Lojzka Strašek iz Kristan Vrha. Pogrebna sveta maša in pogreb bo 
danes, v nedeljo, ob 14. uri. Spomnimo se rajne v molitvi. 
 
SVETE MAŠE OB TORKIH  
Od tega tedna dalje bodo svete maše ob torih ob 16. uri. 
 
BIBLIČNA SKUPINA  
V sredo ob 19.30 vabljeni na biblično skupino v Šmarje. 
 
OBISK BOLNIKOV NA DOMU 
V petek bo obisk bolnikov na domu. 
 
BIRMANSKI DAN 
V soboto bo potekal birmanski dan. Srečanje bo od 9. do 16. ure v 
veroučnih prostorih v Šmarju. V nedeljo pa se bodo predstavili župnijskemu 



občestvu pri sveti maši ob 10.15 uri in izrekli birmansko obljubo v pripravi 
na zakrament svete birme v župnijski cerkvi v Šmarju. K sveti maši 
povabljene tudi družine naših birmancev. 
 
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. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Kristan Vrha. 
 

31. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 
4.11.2019 

sv. Karel 
Boromejski 

škof 

  

Torek 
5.11.2019 

sv. 
Zaharija in 
Elizabeta 
starši Jan. 
Krstnika 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnc  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
6.11.2019 

sv. Lenart 
opat 

  
 

Četrtek 
7.11.2019 

sv. Ernest 
opat 

  

Petek 
8.11.2019 

sv. 
Bogomir 

škof 

  

Sobota 
9.11.2019 

sv. Ursin 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Petra Majer     

Nedelja 
10.11.2019 

32. 
NEDELJA 

MED 
LETOM 
sv. Leon 

Veliki 
papež  

9.00 
 
 
 
 

10.30 

za † Lojzko Strašek, 8. dan 
za † Martina Debelak, starše 
in brate, sestre, starše 
Gajšek, Alojza Gajšek 
 
za † Dragota Zlodej  
za † Antonijo Čakš 

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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