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Evangelij: Jezus je odrešenik vseh ljudi Lk 13,22 30 

22Tisti čas je Jezus na poti v 
Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in 
učil. 23 Tedaj mu je nekdo rekel: 
»Gospod, ali je malo teh, ki se bodo 
rešili?« On pa jim je dejal: 
24»Prizadevajte si, da vstopite skozi 
ozka vrata, kajti povem vam: veliko 
jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo 
mogli. 25Ko bo hišni gospodar vstal 
in vrata zaprl, boste ostali zunaj. 
Začeli boste trkati na vrata in 
govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa 
vam bo odvrnil: ›Ne vem, od kod 
ste.‹ 
26 Tedaj mu boste začeli govoriti: ›S 
teboj smo jedli in pili in po naših 
ulicah si učil,‹ 27 toda rekel vam bo: 
›Ne vem, od kod ste.  Pojdite proč 
izpred mene vsi, ki delate krivico!‹ 
28Tam bo jok in škripanje z zobmi, 

ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem 
kraljestvu, sebe pa vržene ven. 29Prišli pa bodo od vzhoda in zahoda, od 
severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. 30In glej, so zadnji, 
ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« 
 
KOLIKO BO ZVELIČANIH? 

Sodeč po nekaterih trditvah naj bi jih bilo bolj malo. V današnjem 
evangeliju govori Jezus, da vodijo v nebesa ozka vrata. Drugje pripoveduje 
o strmi poti, ki vodi v nebeško kraljestvo. Tudi stavek, da je mnogo 
poklicanih in malo izvoljenih, je v prid mnenju, da bo zveličanih malo. 



Konec današnjega evangelijskega odlomka pa nasprotno prikazuje 
množice, ki se z vzhoda in zahoda, s severa in juga zgrinjajo k mizi 
nebeškega kraljestva. Iz Jezusove prispodobe o pastirju, ki se mu je od sto 
ovac ena sam a izgubila, pa je še to poiskal in vrnil med čredo, smemo 
sklepati, da ne bo nihče pogubljen. Apostol Janez je v skrivnem razodetju 
videl veliko množico, ki je ni mogel nihče prešteti, iz vseh narodov, rodov 
in ljudstev in jezikov, kako je stala pred Jagnjetovim prestolom s palmami 
zmage v rokah. 

Vidimo torej, da s samim navajanjem svetopisemskih stavkov ne 
pridemo do zadovoljivega odgovora na vprašanje, kolik bo zveličanih. 

In vendar je odgovor. Kratek in jasen. Jezus ga daje v današnjem 
evangeliju, ko pove, kdo ne bo in kdo bo zveličan. 

Kdor je delal krivico, ne bo zveličan, pa čeprav je po kakšnem srečnem 
naključju sedel z Jezusom pri mizi, z njim jedel in pil in ga poslušal. Tako 
zveličanje bi bilo preveč poceni. Kakšen Bog bi pa bil, ki bi delil nebesa po 
srečnem naključju. 

Kdo pa bo zveličan? »Prizadevajte si, da vstopite!« se glasi Jezusova 
spodbuda. Za zveličanje si je torej treba prizadevati. Kaj prizadevati? Med 
mnogimi zložnimi cestami najti tisto strmo, ki vodi k Bogu, in med 
mnogimi širokimi vrati poiskati tista ta ozka, ki se odpirajo v nebesa. Kdor 
bo do teh vrat prispel, si bo moral prizadevati, da bo brez vse odvečne 
krame, ker bi ga ta ovirala pri ozkem prehodu. Ozka vrata so navadno tudi 
nizka, zato si bo moral prizadevati, da ne bo imel na sebi prav nič narejene 
in umišljene visokosti.  

Zveličanih bo torej toliko, kolikor bo takih, ki si bodo za to prizadevali. 
Po: p. Franc Cerar 

Prizadevajte si,  

da vstopite skozi ozka vrata,  

kajti povem vam:  

Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Lk 13,24 

  

Ti si pa res čuden, Jezus!  

Vsi delajo reklamo za široka vrata. Vrata popustov in razprodaj, po 

načelu »plačaš dva, dobiš tri«, ničvrednih reklamnih daril, darilnih bonov, 

nagradnih kartic, s katerimi lahko postaneš milijonar, diet, ki ti pomagajo 

shujšati, ne da bi ti bilo treba manj jesti, tečajev, ki te naučijo tujega jezika 

v nekaj dneh, iger »podrgni in zadeni«.  



Sreče, ki jo najdeš že lepo izdelano. 

Ti pa nas spodbujaš, naj vstopimo skozi ozka vrata. Vrata podarjanja 

sebe drugim, bratstva z vsemi, nenavezanosti na stvari in ljudi, boja za mir 

in pravičnost, zvestobe, prenašanja težav in trpljenja, dialoga in 

odpuščanja. Sreče, ki jo gradimo dan za dnem.  

Si pa res čuden, Jezus! 

Ne bojiš se, da bi ostal sam, ne spreminjaš mišljenja zaradi 

priljubljenosti, poslovne ali politične  koristi. 

Ti vztrajaš: »Vstopite skozi ozka vrata. Izognite se zastoju, ki ga bodo 

povzročili tisti, ki bodo hoteli vstopiti skoznje, ko se bodo zavedeli, da so 

jih široka vrata vodila v nič. Takrat bo namreč prepozno.« Po: T. Lasconi, 
 
VESELJE 

Veselje ima terapevtsko funkcijo. Človeka notranje ozdravlja, podari 
mu živost in veselje do življenja. Vodi ga iz osame, v katero ga je potisnil 
utesnjujoči strah – in ga pripelje do sodelovanja z ljudmi. 

Po mnogih terapijah je Verena Kast, mednarodno priznana 
psihologinja, ugotovila, da lahko izkušnja veselja »povzroči odločujoči 
preobrat v življenju človeka«. Veselja ne moremo zaukazati. Pogosto se 
pojavi, ko ga sploh ne pričakujemo, in sicer takrat, »če se neki aktivnosti 
popolnoma predamo«. To je za terapevtko odločilni pogoj za izkušnjo 
veselja, »da se lahko neki dejavnosti, neki aktivnosti, nekemu trenutku 
popolnoma prepustimo«. 

Vsak dan lahko doživimo na tisoče koščkov veselja: veselje ob lepem 
vremenu, ob lepoti narave, ob vsakem srečanju … Ko se veselimo, svojega 
veselja ne analiziramo, to bi bilo slabo. Toda drobnega dnevnega veselja bi 
se morali vedno zavedati; potem se bo v nas utrdilo pozitivno razmišljanje, 
ki bo na nas delovalo zdravilno.  

Kdor takšne izkušnje drobnega veselja zanemari in jih ne vidi, ta se 
počuti »utrujen, neprespan, slabega zdravja in prenapet … V teh 
okoliščinah o sebi slabo misli, predvsem pa se čuti manj ustvarjalen in 
pameten od drugih«.  

Čustvo veselja izžareva zdravilno moč. Vprašanje je, zakaj vedno bolj 
mislimo na svoje rane kot na vse lepo. Očitno so mnogi v svojem otroštvu 
izkusili, da so jih starši prej opazili, če je bilo z njimi kaj narobe. Tako se 
vrtimo okoli svojih ranjenosti, da bi dosegli naklonjenost okolice. Toda s to 



strategijo si ustvarjamo nenehno razočaranje, saj ne bomo nikoli našli 
dovolj naklonjenosti. 

Prav zato je bolj zdravilno in bolj smiselno, da se gledamo v pozitivni 
luči. In ta pozitivni pogled je spomin na preteklo veselje ter poskus, da bi 
se tudi tukaj in sedaj veselili sebe in svojega življenja. Anselm Grün,  

 
PRVA NEDELJA V MESECU: Prihodnja nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo 
namenjen za potrebe župnije. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Laš. 
 

21. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 
26.8.2019 

sv. Zeferin 
papež 

  

Torek 
27.8.2019 

sv. Monika 
mati sv. 

Avguština 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Antonijo Čakš   

Sreda 
28.8.2019 

sv. Avguštin 
škof 

  
 

Četrtek 
29.8.2019 

mučeništvo 
Janeza 

Krstnika 

  

Petek 
30.8.2019 

sv. Feliks 
mučenec 

  

Sobota 
31.8.2019 

sv. Nikodem 
Jezusov 
učenec 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za zdravje in božji blagoslov 

Nedelja 
1.9.2019 

22. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Tilen 
opat 

8.30 
 

za † Franca Šoštar, Ivana 
Žerak, starše 
za † Janeza Gajšek 
za † Janeza in Nežo Šuster, 
sorodnike 

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/

