
 
 
 

 

 

10. NOVEMBER 2019                 -              32. MED LETOM                 -                  LETO IX,  št. 46 

Evangelij: Bog daje večno življenje Lk 20,27 38 
Tisti čas je k Jezusu 

pristopilo nekaj saducejev, ki so 
trdili, da ni vstajenja, in so ga 
vprašali: »Učitelj, Mojzes nam 
je zapisal: Če komu umre brat, 
ki je bil oženjen, pa ni imel 
otrok, naj vzame to ženo 
njegov brat in obudi zarod 
svojemu bratu. Bilo pa je 
sedem bratov. Prvi je vzel ženo 
in umrl brez otrok. 

Nato je vdovo vzel drugi, 
pozneje tretji in tako vseh 
sedem; umrli so in niso zapustili 
otrok. Nazadnje je umrla tudi 
žena. Čigava bo torej ta žena ob 
vstajenju, kajti vseh sedem jo je 
imelo za ženo?« Jezus jim je 
rekel: »Sinovi tega veka se 
ženijo in možijo, tisti pa, ki so 
vredni, da dosežejo oni vek in 
vstajenje od mrtvih, se ne bodo 
ne ženili ne možile. Tudi umreti 
ne bodo več mogli; saj so enaki 
angelom in so Božji sinovi, ker 

so sinovi vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o 
gorečem grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog 
Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 
 

VSTAJENJE MRTVIH 
Verska resnica, da nas po smrti čakata vstajenje in večno življenje, je v 

obrazcu veroizpovedi postavljena čisto na konec. Lahko bi jo dali na začetek, 
saj ima za nas od vseh največjo težo. Kaj naj počnemo z vsemi drugimi, če se 
s smrtjo skupaj z nami sesujejo v nič? Če pa bomo po smrti živeli, bodo z 
nami živele vse druge. 



Kako naj si ob tem razlagamo, da je manj ljudi, ki verujejo v posmrtno 
življenje, v primerjavi s tistimi, ki priznavajo Boga? V posmrtno življenje je 
zato težko verjeti, ker nimamo predstave, kaj more ostati od človeka, ki je 
strohnel ali bil upepeljen. 

Abraham, Izak in Jakob so v grobu strohneli. Jezus je rekel o njih, da 
živijo. Ne trdi pa, da živijo tako, kakor so živeli na zemlji. Ko pravi, da se tisti, 
ki dosežejo oni vek, ne bodo ženili in možile, se smemo vprašati, kakšno 
vlogo bo tam imela moškost in ženskost. Če nobene in če med nami ne bo 
razlik – ali bomo mogli reči o sebi, da smo še isti, kot smo bili tu? 

Vse, kar je bilo v življenju lepega, veselega in osrečujočega, bo v večnosti 
ostalo, vendar pa nič več tako, kor je bilo. Vse bo preseženo, povišano, 
poveličano, posvečeno, posedovano na odličnejši način. Nič namreč, kar 
smo na zemlji v telesih storili, ni izgubljeno, vse živi in bo živelo v Bogu, ki je 
Bog živih in Bog življenja. Zakonska in družinska ljubezen je bila na zemlji 
predpodoba večne ljubezni. Sedaj bo ta predpodoba prišla do uresničitve in 
dopolnitve. Ljubezen tistih, ki so si na zemlji izbrali samski stan zaradi 
nebeškega kraljestva ter s tem oznanjali, da poročenost ni človekov edini in 
vrhovni cilj, bo Bog na svoj način privedel do dopolnitve. Po: Beseda da Besedo 

 
VOTLA JABLANA (zgodba za otroke) 

Že od otroštva je bila Tinka najraje pod svojo jablano, ki je bila pomladi, 
ko so se veje starega drevesa odele v najlepše cvetove, kot nevesta z 
rdečimi lički; ki je poleti dajala globoko, hladno senco, jeseni pa najboljša 
jabolka. Tinka jim je rekla kar »moje pepike«. Stara jablana je bdela nad 
otroškimi igrami in dolgimi pogovori med vnukico in dedkom. Pozimi pa je 
počivala in zbirala moči za novo pomlad. 

Tako je bilo vse do tiste zime, ko je Tinka že hodila v drugi razred. Pod 
težkim snegom so omagale veje tudi na jablani. In proti pomladi je novi sneg 
prelomil drevo na dvoje. Šele takrat so videli, da je bilo deblo že votlo in da 
se je jeseni jablana do konca razdala.  

Žalostna Tinka je prvič doživljala, kako so stvari minljive, gledala votlo 
deblo in jokala. Pa ne dolgo. S prvim cvetjem je odkrila mlado jablano, 
kamor ji je dedek postavil mizico in stolčke. In življenje je teklo dalje. 

Nekega jutra pa se je za hip ustavilo. Tinkin dedek se ni več zbudil in z 
njim so zaspale vse njegove lepe in tople besede. Hrup in veliko ljudi okoli 
hiše so deklico še bolj begali. Slišala je sosedo, ki je glasno modrovala:  

»Tako ga je podrlo kot sneg tisto staro jablano – saj jo je celo sam sadil. 
Ja, ja. Takšni smo na starost kot ta votla jablana.« 

»Votla jablana? Smo ljudje res kot votle jablane?« Besede so odmevale v 
Tinki, ki ni mogla razumeti.  

»Kako lahko reče soseda, da je bil dedek votel kot jablana?« je skoraj 
prijokala k mami in atiju. »Toliko je znal povedati, tako lepo je zapel, vse je 
imel rad. Pa še vedno se lahko pogovarjam z njim in se mi zdi, da me 
posluša. Vem, da me sliši!« 



Komaj sta jo potolažila in ji dopovedala, da je človek vse kaj drugega kot 
votla jablana, da predmeti, rastline in živali minejo, naša duša pa večno živi. 

»Seveda – če si zasluži, živi v raju!« je potrdila Tinka. »In naš dedek je 
gotovo tam!« Po: M. Strašek Januš 

 
ZADNJA POSTAJA 
V tem mesecu se je gotovo vsak od nas ustavil in pomudil tudi na kraju, ki je 
svet in skrivnosten. O njem nam naš pesnik Župančič poje: »Tihi, skrivnostni 
tisti so hrami …« Tam človek utihne in gre vsaj za nekaj minut vase. Misel 
poleti v preteklost, spomin oživi na ljubljeni obraz, na dragega človeka.  
Jesen je tako čas, ko se marsikdo ustavi in zamisli: Kam grem, kakšna 
prihodnost je pred menoj in od kod prihajam? Kdo sem?  
Človekovo življenje je odprto v dve smeri, v dve skrivnosti. Pred rojstvom in 
po smrti – na obeh koncih smo pogreznjeni v nepoznano, v skrivnost, v 
večnost, iz katere smo izšli in v večnost, v katero gremo. Ali pa morda iz 
enega niča v drugi nič? 
»Ničesar ni, samo tema,« pravijo nekateri. Spoštovanja vredno mnenje – 
kdor ga prenese, kdor lahko z njim živi. Ima pa eno pomanjkljivost, ki je v 
tem, da mu manjkajo dokazi. 
Domnevam, da bo takšen človek prisluhnil, če bo slišal, da je nekdo, ki ga 
ima mnogo ljudi na tem svetu za Božjega Sina, pred več kot dva tisoč leti 
govoril o nekem drugem , prihodnjem veku in o vstajenju od mrtvih. Kako je 
že rekel? »Tisti, ki dosežejo oni svet, ne morejo več umreti. Enaki so 
angelom, saj so Božji otroci in jih čaka vstajenje. Da, mrtvi bodo vstali. Kajti 
Bog ni Bog mrtvih, ampak živih. Njemu vsi živijo. Jaz sem vstajenje in 
življenje. Kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« 
Onstran torej le nista samo tema in pogreznitev v nič. Pa pravijo: Nihče se ni 
vrnil, da bi povedal. Pač, nekdo se je vrnil, živ se je vrnil iz predora smrti. 
Zanimivo je, da sprva celo njegovi najbližji prijatelji niso mogli verjeti 
lastnim očem. Toda od tiste prve velike noči je vse drugače. Zadnja postaja 
– cilj na koncu predora je znan. Po: TV Slovenija – Ozare, 1995 
 
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. (Lk 20,38) 
 
»Otroci nebes in vstajenja« niso redki izbranci, temveč so vsi možje in žene, 
saj je zveličanje, ki ga je prinesel Jezus za vsakega od nas. In življenje sinov 
vstajenja bo podobno življenju angelov (Lk 20,36), torej vse potopljeno v 
svetlobo Boga, vse posvečeno njegovi slavi, v večnosti ,polni veselja in miru. 
Toda pozor! Vstajenje ni samo dejstvo, da bomo vstali po smrti, ampak je 
nova zvrst življenja, ki ga okušamo že danes, torej je zmaga nad ničem, ki jo 
že lahko okušamo. Vstajenje je temelj krščanske vere in upanja!  
Če ne bi bilo sklicevanja na raj in na večno življenje, bi krščanstvo bilo 
skrčeno na etiko in na življenjsko filozofijo. Nasprotno pa sporočilo 
krščanske vere prihaja iz nebes, je od Boga razodeto in gre onkraj tega 
sveta. Verovati v vstajenje je bistvenega pomena, da vsako naše dejanje 



krščanske ljubezni ne bo kratkotrajno in bi imelo namen samo v sebi, 
temveč da postane seme, ki bo vzklilo v Božjem vrtu in bo rodilo sadove 
večnega življenja.           Povzeto po: radio.ognjisce.si 
 
MINISTRANTSKO SREČANJE: V soboto vabljeni na ministrantsko srečanje ob 9. uri. 
Vabimo tudi nove ministrante in ministrantke. 
 
SREČANJE VSEH STARŠEV VEROUČENCEV: V sredo 20. 11. 2019 ob 18. uri, lepo 
vabljeni vsi starši veroučencev na srečanje v župnijsko cerkev. Srečanje bo trajalo eno 
uro. Srečanje bova vodila ob duhovnika Tadej in Janez. Upam, da se boste srečanja 
udeležili, ker gre za vaše otroke in njihovo duhovno rast. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA: V cerkvi so na voljo Marijanski 
koledar (2,50€), Pratika (5,90€) in listni koledar (0,70€). 
 
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 Drviš in Polence. 
 

32. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 
11.11.2019 

sv. Martin 
škof 

  

Torek 
12.11.2019 

sv. Jozafat 
Kunčević 

škof 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za zdravje na duši in telesu  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
13.11.2019 

sv. Stanislav 
Kostka, red. 

  
 

Četrtek 
14.11.2019 

sv. Lovrenc 
Irski, škof 

  

Petek 
15.11.2019 

sv. Albert 
Veliki, škof 

  

Sobota 
16.11.2019 

sv. Marjeta 
Škotska 
kraljica 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Frančeka (obl) in družino 
Kregar     

Nedelja 
17.11.2019 

33. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Elizabeta 
Ogrska, red.  

9.00 
 
 

10.30 

za † župnika Jožeta Zamuda (obl) 
za † Slavico Hajnšek, 30. dan 
 
za † Slavico Gaberšek  
za † Antona Imenšek 

 
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/

