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Evangelij: Kdor se ponižuje, bo povišan Lk14,1.7 14 

Ko je Jezus v soboto prišel na obed 
v hišo nekega prvaka med farizeji, 
so ga ti opazovali. 7Ko je videl, 
kako si izbirajo prve sedeže, je 
povabljenim povedal priliko. 
Govóril jim je: 8»Kadar te kdo 
povabi na svatbo, ne sédaj na prvo 
mesto, ker je lahko povabljen kdo, 
ki je imenitnejši od tebe, 9pa bo 
prišel tisti, ki je povabil tebe in 
njega, in ti rekel: ›Daj prostor 
temu!‹ Takrat se boš začel v 
sramoti presedati na zadnje 
mesto. 10Kadar si povabljen, pojdi 
in sédi na zadnje mesto, da ti reče 
tisti, ki te je povabil, ko pride: 
›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat 
boš počaščen vpričo vseh, ki so s 
teboj pri mizi; 11kajti vsak, kdor se 
povišuje, bo ponižan, in kdor se 
ponižuje, bo povišan.« 12Tistemu, 

ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne 
prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi 
oni ne povabijo in ti povrnejo. 13Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi 
uboge, pohabljene, hrome, slepe, 14in blagor tebi, ker ti ne morejo 
povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« 
 
PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA V LJUBEZNI 

Zdrava pamet govori, da se ni modro prehitro hvaliti in iskati slavo. Na 
zdravo ponižnost so opozarjali že poganski misleci. Tudi svetopisemski 
Sirah v prvem berilu pravi: »Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, 
potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In 
nenazadnje Kristusov opomin po skromnosti in ponižnosti v priliki iz 



današnjega evangelija ne preseneča, saj ga lahko uvrstimo med pozive 
drugih modrecev človeštva.  

Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil. 
Kristus govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem 
kraljestvu ima drugačno razporeditev sedežev, kot je »sedežni red« pri 
uradnih sprejemih. Tam velja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in kdor 
se ponižuje, bo povišan.« Sam Kristus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je 
vzor ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do 
smrti.« Kristusova ponižnost je v službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj 
nam s tem, ko v ponižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.  

Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in se mu pridruži pri odrešenjskem 
delu. Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti, ki 
temelji na  ljubezni, biti ponižen. Kot vsako krepost moramo namreč tudi 
ponižnost uvrstiti v območje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je lahko 
pomanjkanje samozavesti ali celo samozaničevanje, storjena v ljubezni pa 
je hoja po Kristusovih stopinjah in v službi odrešenja. Zato Kristus, potem 
ko spregovori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo, ko v drugem delu 
evangelija govori, kako prava ljubezen povabi na gostijo – se pravi je 
radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki so na robu družbe (»uboge, 
pohabljene, hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne morejo povrniti«.  

Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli 
ljubezen do Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za druge ter bili ponižni 
zaradi ljubezni in v ljubezni.Po: B. Rustja 
 
TUDI ROKE GOVORIJO 

Neke nedelje je bila Urška pri sveti maši posebej pozorna na to, kolikokrat 
župnik dvigne roke, ko moli pred oltarjem. Ta drža dvignjenih rok ji je bila posebej 
všeč, saj je že od verouka vedela, da je to drža, s katero slavimo Boga. 

»Zakaj pa mi v klopeh ne dvigujemo rok, ko župnik reče 'Molimo'?« je vprašala 
pri kosilu. 

O tem nihče ni razmišljal, zato jih je zopet presenetila z vprašanjem. Babica se je 
spomnila, da je bila nekoč pri obredu, kjer so vsi dvigovali roke, ampak ji je bilo to 
nekam nenavadno. 

»Prvi kristjani so na ta način veliko slavili Boga. Pa tudi če pogledamo v 
misijonske kraje Afrike, vidimo vernike, kako molijo in pojejo z dvignjenimi rokami. 
Mislim, da je to znak pristnega in sproščenega odnosa z Bogom. Mi pa smo glede 
tega precej zadržani in ne izražamo svojih čustev tako vidno,« je razmišljal dedek. 

»Meni bi že bilo nerodno tako dvigovati roke, tega se pač nismo navadili,« je 
rekel še ati. 

»Ampak župniku pa ni nerodno,« je razmišljal Miha. »To je del maševanja — in 
še lepo je videti!« 

»Pravimo, da tudi roke govorijo. Zato pa jih med molitvijo spoštljivo sklenemo, 
ker se pogovarjamo z Bogom. Vidite, kako nekateri pri maši čudno držijo roke, ker 
pozabijo, da so pred Gospodom. Tudi otroci se morajo počasi naučiti, kako se lepo 



moli,« je razmišljala mama. »Če med mašo ali na pogrebu roke držiš na hrbtu, 
pomeni, da nočeš Jezusu nič povedati. Tvoje roke mu povedo, da ga ne maraš.« 

»Kaj pa, ko si podamo roke, tudi tam naše roke govorijo?« je bila zopet zvedava 
Urška. 

»Pa še kako takrat govorijo!« je rekla mami. »Roko moraš vedno rahlo stisniti, 
ko jo komu podaš. Ali ni grozen občutek, ko ti kdo poda roko mrtvo  hladno in ti je 
prav nič ne stisne!« 

»Zanimivo, kaj vse lahko roke povedo« je bila navdušena Urška.  
Vsa družina je po kosilu obsedela pri mizi in klepetala o tem, kaj vse nam lahko 

povedo roke.  Povzeto po: M. Strašek Januš, Kraljica  duhovnikov, prosi za nas 

 
PRVI ČETRTEK 
Četrtek je prvi v mesecu. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 
Novo šolsko leto je že v teku. Naš pogled pa se ozira tudi na verouk. Ena 
izmed formacij človeka je tudi njegova verska in duhovna formacija. 
Včasih tu in tam slišimo odrasle v izjavah glede verouka in vere, naj se 
otrok odloči sam. Če bi za vse stvari v življenju otoka ravnali tako, potem 
bi otroci verjetno ne hodili in ne govorili, če naj bi se za vse odločili sami. 
Veroučenci od 1. do 5. razreda bodo imeli verouk na Kristan Vrhu, 
veroučenci od 6. do 9. razreda bodo imeli verouk v Šmarju. Z veroukom 
bomo pričeli v ponedeljek 16. septembra. 
Lepo vabimo vse starše, ki so dali svojega otroka krstiti in je letos vstopil v 
prvi razred osnovne šole, da ga prijavijo tudi k verouku. Vpis otrok v prvi 
razred verouka bo v veroučni učilnici na Kristan Vrhu v soboto, 14. 
septembra ob 9. uri. V Šmarju pa bo potekal vpis od 9. do 13. septembra, 
vsak dan dopoldan od 9. do 11. ure in popoldan od 17. do 18. ure. Otroci, 
ki niso bili krščeni v naši župniji morajo prinesti s seboj krstni list, ki ga 
dobijo v župniji kjer so bili krščeni. Prav tako bo možno v tem času dobiti 
tudi veroučne knjige za vse razrede verouka. S potekom verouka so 
povezani tudi določeni stroški. Da bi ta strošek lažje pokrivali imamo 
prispevek za verouk, letos bo ta prispevek znašal 15€ po otroku. Če tega 
kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. Prosimo za razumevanje 
in pomoč. Urnik verouka: 
 

1. razred vsako prvo in drugo soboto v mesecu  
od 9.00 do 9.45 – Kristan Vrh 

2. razred Petek 13:05 – Kristan Vrh 

3. razred Petek 12:05 – Kristan Vrh 



4. razred Ponedeljek 14:00 – Kristan Vrh 

5. razred Petek 14:00 – Kristan Vrh 
 

6. razred Ponedeljek 13:45            
Četrtek 13:45                  Šmarje 
Petek  7:15 

7. razred Četrtek 7:15                    Šmarje 
Petek 13:45                   

8. razred Ponedeljek 13:45 
Torek 7:15                        Šmarje 
Torek 14:45 

 
9. razred 

Ponedeljek 7:15 
Ponedeljek 14:45            Šmarje 
Torek 13:45  

 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Grlič. 
 

22. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 

2.9.2019 
sv. Marjeta 

devica 
  

Torek 
3.9.2019 

sv. Gregor 
Veliki 
papež 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnc   

Sreda 
4.9.2019 

sv. Rozalija 
Sicilska,devica 

  
 

Četrtek 
5.9.2019 

sv. mati 
Terezija 

redovnica 

  

Petek 
6.9.2019 

sv. Zaharija 
prerok 

  

Sobota 
7.9.2019 

sv. Marko 
Križevčan 
mučenec 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Janeza Pušnik, dvojne 
starše 

Nedelja 
8.9.2019 

23. NEDELJA 
MED LETOM 

rojstvo Device 
Marije – mali 

šmaren  

8.30 
 

za † Marijo, Francija in Edija 
Kovačič, Jožeta Vogrinc, za 
zdravje 
za † Emo Žerko 

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/

