
28. JUNIJ in 5. julij 2020           -          13. IN 14. MED LETOM         -          LETO VI,  št.27/28 
Iz svetega evangelija po Mateju  
(Mt 10,37-42) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor 
mene, ni mene vreden; in kdor ima sina 
ali hčer rajši kakor mene, ni mene 
vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in 
ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor 
najde svoje življenje, ga bo izgubil, in 
kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, 
ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme 
mene; in kdor sprejme mene, sprejme 
tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme 
preróka, ker je ta prerok, bo dobil 
plačilo preróka; in kdor sprejme 
pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil 
plačilo pravičnega. Kdor dá piti samo 
kozarec hladne vode enemu izmed teh 
malih, ker je moj učenec, resnično, 

povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« 
 
JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 

Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonarskega 
govora, s katerim Jezus poučuje dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja 
v misijone po vaseh Galileje in Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena 
vidika za življenje učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z 
Jezusom močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da misijonar ne 
prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega Očeta. Ta dva 
vidika sta povezana, saj bolj ko je Jezus središče tako srca kot življenja 
učenca, toliko bolj je ta učenec »prozoren« za to navzočnost.  

»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden ...« pravi 
Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo prijateljstvo med brati in 
sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati 
Kristusu. Ne zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez srca in brez 
hvaležnosti, nasprotno – ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Za 



kateregakoli učenca, tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti to 
prednostni odnos. 

Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z Gospodom 
Jezusom, postane njegov predstavnik, njegov »veleposlanik«, in sicer 
predvsem z načinom, kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da jim 
Jezus sam, ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, 
mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« 
(Mt 10,40). Potrebno je namreč, da ljudje zaznajo, da je za tega učenca 
Jezus resnično »Gospod«, je resnično središče življenja ter vse v življenju. 
Ni pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, svoje meje, tudi svoje 
napake, da le ima ponižnost priznati jih in da nima razdvojenega srca.  

»Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako 
ne gre. Dvojnost ni krščanska. Z njo nisem pošten ne do sebe ne do 
drugih. Zaradi tega Jezus moli k Očetu, da učenci ne bi zapadli 
posvetnemu duhu. Ali si namreč z Jezusom, z Jezusovim duhom – ali pa te 
vodi posvetni duh. 

Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se 
od sebe same ter dati nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. 
Naj nam s svojo materinsko priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni in 
veseli misijonarji evangelija. Po: papež Frančišek  
PRAZNIK SV. PETRA – PRAZNIK ŽUPNIJE: V ponedeljek je praznik 
apostolskih prvakov sv. Petra in Pavla, praznik naše župnije. Lepo 
povabljeni k prazničnemu bogoslužju ob 18. uri. Pri sveti maši se bomo 
spomnili rajnega župnika Jožeta Zamuda in vseh pokojnih župnijski 
sodelavcev. Lepo povabljeni. 
 
PRVA NEDELJA 
Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. 
 
NEDELJSKE SVETE MAŠE V PRIHODNJE: V mesecu juliju in avgustu bo ob 
nedeljah samo ena sveta maša in sicer ob 9. uri. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V prvem tednu julija skrbijo za 
župnijsko cerkev verniki iz Drviš in Palence. V drugem tednu pa verniki iz 
Kačjega Dola. 
 
SLOVANSKA APOSTOLA SVETI CIRIL IN METOD (14. med letom)  
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16) 

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje 
življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, 
da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je 
najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in 
moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje 
življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste 
moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 



13. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
29.6.2020 

SV. PETER IN 
PAVEL 

apostola in 
mučenca 
praznik 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † župnika Jožeta Zamuda, 
pevce, ključarje in druge 
župnijske sodelavce 
 

Torek 
30.6.2020 

sv. mučenci 
rimske Cerkve 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Lojzko, Janeza in Vilija 
Straška, starše Mikola, 
Edvarda Jagodiča 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
1.7.2020 

sv. Estera 
svetopis. žena 

  
 

Četrtek 
2.7.2020 

sv. Frančišek 
Regis, duh. 

  

Petek 
3.7.2020 

sv. Tomaž 
apostol 

  

Sobota 
4.7.2020 

sv. Ema 
kneginja 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Marico Malgaj 

Nedelja 
5.7.2020 

14. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Urh 
škof 

9.00 za † Majdo Cverlin (obl)    
za † Jožefa Žeraka in Jožefa 
Novaka 
za † Martina Debelaka, brate, 
sestre in starše Debelak, 
Janeza in starše Gajšek 

 
V zgodovini Izraela je bilo mnogo pastirjev. Nekateri so bili dobri in 

skrbni. Nihče pa ni vzbudil toliko pozornosti kot Jezus Kristus. Ljudje so 
njegove besede dojeli kot vir in smisel življenja. Njegova dela so pomenila 
skrb in bližino.  

Dobri pastir skrbi za čredo. Ni izven črede, ampak se nahaja sredi 
črede. Pomenljivo je povedal papež Frančišek: »Pastir mora imeti vonj po 
ovcah.« Odsotnost tega vonja dokazuje, da ne pase ovac, ampak jih samo 
izkorišča sebi v prid. Taki so najemniki, ki zbežijo pred volkovi. Njihova 
edina skrb je prodaja črede, zaslužek in bogatenje. Dobri pastir pozna 
svoje ovce in ovce poznajo njega. To ni umska sposobnost spomina, 
ampak mnogo več. Poznati ovce pomeni hoteti jim dobro, ljubiti jih, za 
njih celo darovati življenje. Z Jezusom Bog vstopa v človeško zgodovino. 
Njega so napovedovali preroki, da bi zbral razkropljene v skupnost Božjih 
otrok. Jezus kot Dobri pastir pooseblja veličino in hkrati nežnost Boga. 
Odnos pastirja do ovac primerja z odnosom med njim in Očetom. Kot je 
Oče vreden Sinove ljubezni, tako so ovce vredne pastirjeve ljubezni. 
Pomeni, da Jezus, Dobri pastir, nič manj ne ljubi ljudi, kot ljubi svojega 



Očeta. Gre za brezpogojno ljubezen, ki se za nas do konca daruje na križu. 
»Dobri pastir da svoje življenje za ovce«. Krotko je dovolil, da so ga 
ponižali v klavno ovco. 

Jezusovo obljubo, da mora poskrbeti tudi za ovce, ki niso iz tega hleva 
in jih pripeljati in bodo poslušale njegov glas in bo ena čreda, en pastir, sta 
kot Božji klic dojela sveta brata Ciril in Metod. Zapustila sta domači Solun, 
se odpovedala visoko razvitemu kulturnemu prostoru Bizanca, varnosti 
grške tradicije in se odzvala prošnji moravskega kneza Rastislava ter leta 
862 odšla misijonarit med Slovane. Širila sta krščansko oznanilo med naše 
prednike. Gotovo je bilo zanju najbolj boleče, da so nekateri, ki so se imeli 
za dobre pastirje, ovirali njuno delo. V bogoslužju niso trpeli slovanskih 
besed. Niso dojeli, da v čredi ne sme biti diskriminacije. Ljubezen Dobrega 
pastirja ni selektivna in nikogar ne izključuje. Število v čredi ni omejeno, 
ampak je neskončno. Med ovcami ni razlik. Edina skrb Dobrega pastirja je 
torej, da se katera od ovac ne izgubi. Po: dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 
 

14. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

6.7.2020 
sv. Marija 

Goreti, muč. 
  

Torek 
7.7.2020 

sv. Vilibald 
škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Jožefa Rajbarja 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
8.7.2020 

sv. Gregor 
Grassi, škof 

  
 

Četrtek 
9.7.2020 

sv. Hadrija 
III. papež 

  

Petek 
10.7.2020 

sv. Amalija 
redovnica 

  

Sobota 
11.7.2020 

sv. Benedikt 
opat 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Leopoldino, 30. dan in 
Franca Gajserja  

Nedelja 
12.7.2020 

15. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Mohor in 

Fortunat 

9.00 za † Ilija Babiča    
za † Franca Krumpaka 
za † Janeza Gajška  
za † Alojzijo in Antona Mahajnca, 
sorodnike Mahajnc, Štefana 
Horvat, sorodnike Joh 

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 


