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EVANGELIJ: Izbira med Bogom in bogastvom Lk 16,10 13 
Tisti čas je Jezus govóril 
svojim učencem: 10»Kdor je v 
najmanjšem zvest, je zvest 
tudi v velikem, kdor pa je v 
najmanjšem krivičen, je 
krivičen tudi v velikem. 11Če 
torej niste bili zvesti pri 
ravnanju s krivičnim 
mámonom, kdo vam bo 
zaupal resnično dobrino? 12In 
če niste bili zvesti pri tujem, 
kdo vam bo dal, kar je vaše? 
13Noben služabnik ne more 
služiti dvema gospodarjema; 
ali bo enega sovražil in 
drugega ljubil, ali se bo enega 
dŕžal in drugega zaničeval. Ne 
morete služiti Bogu in 
mámonu.« 
 

SOCIALNA OBVEZNOST IN DELJENJE LASTNINE 
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v 
najmanjšem, je krivičen tudi v velikem« (Lk 16,10). Zanesljivost in 
zvestoba v upravljanju zemeljskih darov je predpostavka za to, da bo 
človek dobro ravnal tudi z duhovnimi darovi Boga. Resnični Božji dar je 
zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu daruje ljudem. »In če niste bili zvesti 
pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« (Lk 16,12)? Dobrine, ki jih ima 
človek, ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar nam 



odgovarja, kar ustreza naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog v 
Jezusu. 
Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne demonizira lastnine in 
denarja. Vendar pa zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, 
naj svoje imetje proda in da izkupiček ubogim. Jezusove zahteve so bile v 
prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu uresničene. Tudi tu se preprosto ne 
pridiga o uboštvu, temveč o skupnosti dobrin. Darovi zemlje pripadajo 
vsem: »Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so 
premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval« 
(Apd 2,44).  
Evangelist Luka ne sledi nikakršnim romantičnim idealom uboštva, temveč 
mu gre predvsem za socialno obveznost lastnine in za deljenje lastnine, da 
bi imeli vsi dovolj. Ta ideal, ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja 
evangelist tudi za njegov čas. To je ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki 
Jezusove besede o prodaji vsega imetja prestavlja v položaj grških 
trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne da bi se odpovedali svojemu 
poklicu – sledijo Jezusu ter v sledenju Jezusu najdejo pravo svobodo in 
resnično življenje. Sodobna teologija osvoboditve se upravičeno sklicuje 
na Luka. Lukovo sporočilo prevaja v naš čas. Svetovni mir bo v prihodnosti 
odvisen predvsem od tega, če bo uspela pravična izravnava dobrin. Tako 
je Lukov prevod Jezusovega sporočila danes karseda sodoben, ne le za 
etiko posameznika, temveč tudi za politiko ljudstev.Po: A. Grün 

 
SLOMŠKOVA NEDELJA 
Danes je Slomškova nedelja. Osrednje slavje Slomškove nedelje bo v 
župniji Črenšovci v Prekmurju. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri 
slovesna maša škofov in duhovnikov. Vabljeni. 
 

*** 
NAŠ BLAŽENI … 

Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z 
globokim izkustvom vere svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z 
ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za navdihe Svetega Duha in s 
čutom za razpoznavanje znamenj takratnega časa. 

Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in služil 
vsem v pristni zavesti svojega poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo 
takrat na pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, slovenske besede, 
narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih vrednost. Ni kazal 
poti, po kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. 
Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre za harmonično 



osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim uvidom v 
prihodnost.  

Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do 
svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini in popolni predanosti 
Bogu, Cerkvi in človeku. 

Izredne notranje moči, ki odseva iz Slomškovega življenja, ni mogoče 
razložiti drugače kakor z Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z 
njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje slovenskega ljudstva 
vse od Slomškove smrti do danes. 

Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v svojih koreninah zdrav, saj 
se prav v svetnikih razodevajo vrline in duhovna moč vsakega naroda. To 
nas obvezuje, da ob blaženem Slomšku z vsemi močmi delamo za lastno 
versko, kulturno in narodnostno spopolnitev.  F. Kramberger 
 

Ko je salzburški nadškof in kardinal Friderik Schwarzenberg leta 1846 v 
Št. Andražu v Labotski dolini posvetil Antona Martina Slomška v škofa, je 
ta začel svoje škofovsko poslanstvo z vodilom sv. Ignacija Lojolskega: »Vse 
v večjo čast Božjo in zveličanje duš.« To je bil smerokaz v njegovem 
osebnem življenju in pri pastoralnem delu. V to vodilo je položil svojo 
osebnost, svoje sposobnosti, od Boga dane karizme, svojo dušo in srce. 
Temu je bil zvest vse do poslednjega diha v Mariboru, kamor je prenesel 
sedež škofije. 

Za čast Božjo in zveličanje duš – za Boga in človeka, to dvoje ni bilo pri 
njem nikoli ločeno. Karkoli je bilo v njegovem življenju velikega in 
pomembnega, je bilo zaznamovano s tem vodilom. V tem je ključ 
njegovega osebnega svetniškega življenja in ključ za reševanje najtežjih 
vprašanj takratnega časa. F. Kramberger, 
 
SREČANJE STARŠEV 9. RAZREDA VEROUKA 
Starši otrok veroučencev, ki v tem letu obiskujejo verouk v devetem 
razredu in se pripravljajo na zakrament svete birme, vabljeni na skupno 
srečanje v ponedeljek, 30. septembra ob 19. uri v veroučne prostore pri 
župnišču v Šmarju. 
 
NEDELJSKE SVETE MAŠE 
Sveta maša oziroma evharistija je osrednji del našega verskega in 
krščanskega življenja. Evharistija nam omogoča, da smo lahko Cerkev, 
skupnost v kateri živi Jezus. Zato vas vse res iskreno in lepo spodbujamo in 
vabimo, da postavimo nedeljsko sveto mašo v svoj življenjski vsakdanjik. 
Duhovniki se po svojih močeh trudimo, da je število maš tolikšno, da se 
lahko udeležujete le teh. Da bi tudi v prihodnje temu bilo tako, smo na 



srečanju članov ŽPS sklenili, da bomo s prvo nedeljo v oktobru sveto mašo 
prestavili iz 8.30 na 9.00. Druga sveta maša bo kot prej ob 10.30 uri. 
Razlog je ta, da usklajujemo red svetih maš v vseh treh župnijah in če 
hočemo imeti v župniji še v prihodnje dve nedeljski sveti maši, potem 
drugače časovno ne gre. Seveda pa boste glavni in odločilni pokazatelj 
glede števila svetih maš vi, če boste k svetim mašam hodili. Res vas 
duhovniki prosimo za sodelovanje. Še posebej spodbujamo starše 
veroučencev, da se skupaj z otroki udeležite svete maše. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Drviš in Palence. 
 

25. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 
23.9.2019 

sv. pater Pij 
redovnik 

  

Torek 
24.9.2019 

bl. Anton M. 
Slomšek 

škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Antonijo Čakš   

Sreda 
25.9.2019 

sv. Sergij 
menih 

  
 

Četrtek 
26.9.2019 

sv. Kozma in 
Damjan 

mučenca 

  

Petek 
27.9.2019 

sv. Vincencij 
Pavelski 
lazarist 

  

Sobota 
28.9.2019 

sv. Venčeslav 
mučenec 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Štefana Vozlič    

Nedelja 
29.9.2019 

26. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Mihael, 
Gabrijel in 

Rafael 
nadangeli  

8.30 
 

za † Karla Frišek 
za † Ivanko Drofenik, 8. dan 
za † Ano in Janeza Belej 

 
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/

