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LETO VI, št.35

Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva Mt 16,13 20
13
Ko je tisti čas Jezus prišel v
pokrajino Cezaręje Filípove, je
spraševal svoje učence: »Kaj
pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«
14
Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik,
drugi, da Elija, spet drugi, da
Jeremíja ali eden izmed prerokov.«
15
Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« 16 Simon Peter je
odgovóril; rekel mu je: »Ti si
Kristus, Sin živega Boga.« 17 Jezus
pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon,
Jonov sin, kajti tega ti nista
razodela meso in kri, ampak moj
Oče, ki je v nebesih. 18 Jaz pa ti
povem: Ti si Peter, Skala, in na tej
skali bom sezidal svojo Cerkev in
peklenska vrata je ne bodo
premagala. 19 Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva; kar koli boš
zavezal na zemlji, bo zavezano v
nebesih; in kar koli boš razvezal na
zemlji, bo razvezano v nebesih.« 20 Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur
ne povedo, da je on Kristus.
TRDNOST JE OD BOGA
Apostol Peter v današnjem evangeliju (upam, da tudi v našem imenu)
ponudi edini pravi odgovor: »Ti si Kristus, sin živega Boga.« Dva tisoč let
po tako temeljitem odgovoru pa ljudje še vedno govorijo, kako je Kristus
najboljši človek, prvi komunist, da je v sebi združeval največ pozitivnih
energij, da je bil guru … In to dva tisoč let po edino možnem pravem
odgovoru! Morda bo kdo vprašal, ali je sploh pomembno odgovoriti na
zastavljeno vprašanje. Pa je! To nam kaže tudi Petrov primer.
V tistem trenutku, ko apostol Peter prizna Kristusa za Božjega Sina, mu
Kristus da identiteto, mu pove, kdo je on: »Ti si Peter, Skala,« in mu zaupa

poslanstvo: »In na to skalo bom sezidal svojo Cerkev. Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva«.
Danes številni ljudje ne vidijo smisla svojega življenja, ker nimajo prave
podobe o sebi, imajo identitete (se je kdaj več govorilo o krizi identitete,
kot se govori danes?!) in ne vedo, kaj bi počeli v življenju. Kriza identitete
rojeva krizo smisla bivanja. Ali ni v našem času tako malo smisla, ker ne
priznamo (D)drugega in ne priznamo Kristusa za Božjega Sina? Nekateri se
bojijo to storiti. Le zakaj?
Papež Benedikt XVI. je ob nastopu papeške službe dejal: »Kristus
ničesar ne vzame, daje pa vse. Kdor se mu daruje, dobi stoterno
povrnjeno.« To lepo vidimo tudi pri apostolu Petru v današnjem
evangeliju. Kristus ne odvzema svobode, ampak daje smisel življenju. Kajti
ko dobi človek življenjsko poslanstvo, dobi tudi smisel bivanja. Največji in
najvišji smisel življenju pa daje Kristus, ker daje najvišje poslanstvo:
sodelovati pri njegovem odrešenjskem delu.
Apostol Peter je v veliki meri deležen tega poslanstva, saj bo vodil
Cerkev. Peter pomeni skala. Skala pa predstavlja trdnost, prava in resnična
trdnost pa je v Bogu. On daje trdnost našemu življenju in samo v njem
najdemo moč in zavetje. Po: B. Rustja
Vprašanje »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«, ki ga je Jezus zastavil svojim
učencem, postavlja slehernemu od nas. In vsakdo mora dati svoj odgovor, ki je
čisto oseben, kajti do vsakogar ima Jezus osebni odnos. Mnogi mu ne odprejo
svojega srca, pa čeprav se morda imajo za verne in pobožne. Sprejeli so črko,
zavrgli pa duha Jezusovega nauka, ki je duh ljubezni, služenja …
»Kaj pa ti praviš, kdo sem?« sprašuje Jezus mene, tebe. Vem, Gospod: Ti si
pot, resnica in življenje, vendar pomagaj mi, da bom hodil za teboj v
vsakdanjem življenju, pomagaj mi, da tvoja resnica postane po meni resničnost
življenja, pomagaj mi, da bom z besedami in deli upodabljal tebe!S. Čuk
TRDNOST IN TRDOTA
Ko je Jezus postavil Cerkev na skalo, je gotovo mislil na njeno trdnost.
Ta ji bo namreč potrebna.
Potrebna ji bo trdnost človeka, ki jo bo vodil. Kako bi sicer mogla imeti
obljubo, da bo trajala do konca sveta? Zato je Jezus Simona preimenoval v
Petra–Skalo. Naj se zaveda, da zgradba Cerkve na njem sloni, naj bo njen
nepremakljivi in neporušljivi steber. Ključi nebeškega kraljestva morajo
biti v roki, ki jih je sposobna čvrsto držati. Kdor na zemlji tako zavezuje in
razvezuje, da njegove odločitve veljajo tudi v nebesih, je moral to oblast
prejeti od nekoga, ki trdno in nepreklicno vlada.
Potrebna ji bo trdnost nauka. Če ta nauk o sebi pravi, da vsebuje
največje in najvišje resnice o Bogu in človeku; če obljublja večno življenje
in vsebuje možnost večnega pogubljenja; če se splača zato, da ga pridobiš,

izgubiti vse na svetu, potem mora imeti ta neuk trdno podlago in krepko
zagotovilo.
Potrebna ji bo trdnost ustanove. Taka trdnost, da je peklenska vrata ne
bodo sposobna premagati, četudi se bodo z vso močjo in na vse načine
vanjo zaganjala.
Ker je trdnost Cerkve izročena človeškim rokam, ni čudno, da se je kdaj
pa kdaj sprevrgla v trdoto.
Ni bilo malo ljudi v zgodovini Cerkve, ki so čutili, da je roka Kristusovega
namestnika na zemlji bolj trda, kot bi pričakovali. Prav tako še vedno
odmevajo med njenimi poslušalci znane besede iz evangelija: Trda je ta
beseda, kdo jo more poslušati? Nekaterim spet se zdijo pretrdi in odveč
cerkveni zakoni. Svetujejo, naj jih Cerkev ukine in oznanja samo ljubezen.
Cerkev se tega zaveda. Žal ji je vsakogar, ki trpi zaradi trdote njenih
predstavnikov, njenega nauka in njenih zakonov. Ne more pa se zaradi nje
odreči svoje trdnosti, ker bi se s tem odrekla Kristusa. S trdnostjo je
deležna njegovega božanstva, s trdoto pa njegovega križa. In z obojim nas
posvečuje. Po: F. Cerar
Brez spovedi bi Cerkev morda imela več pripadnikov; ta zakrament
imajo v želodcu mnogi ljudje.
Vendar to ne bi bila več Jezusova Cerkev.
Rekli boste: »Ali ni dovolj, da priznam svoje grehe Bogu in ga prosim
odpuščanja? Zakaj bi moral povedati svoje grehe nekemu človeku, ki je
takšen kakor jaz, če ne še slabši?«
Priznati grehe in prositi za odpuščanja Boga je potrebno in nujno.
Vendar vse ostane v naši notranjosti, za našo osebno rabo.
Poklekniti pred človekom pomeni povedati vsem: »Grešnik sem. To
vidite. Če sem grešnik, moram odpustiti drugim, ne smem ravnati tako,
kakor je ravnal neusmiljeni služabnik« (prim. Mt 18,21–35).
Zakrament sprave nam omogoči, da črpamo iz izvira usmiljenja, in nas
spremeni v vodnjake usmiljenja.
Oblike in načine opravljanje spovedi je treba očistiti, obnoviti in
posodobiti, kakor se je zgodilo že nekajkrat v zgodovini Cerkve, toda njene
značilnosti »vidnega znamenja« se ne bomo smeli nikoli dotakniti.
»Ampak težko je videti Jezusa v duhovniku!«
Ga je morda lahko videti v koščku kruha, v vodi, v olju pri drugih
zakramentih? Po: T. Lasconi,
NAŠI RAJNI
Umrl je Franc Šket iz Hajnskega. Pogrebna sveta maša in pogreb bo danes,
v nedeljo, ob 15. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi.

SREČANJA ZA BIRMANCE PRED SVETO BIRMO
Pričenjamo s srečanji za birmance kot pripravo na zakrament svete birme.
Ker devetdnevnica pred sveto birmo ni mogoča v takšni obliki kot
običajno, bo potekla v obliki občasnih srečanje in svetih maš. Prvo
srečanje bo v petek, 28. avgusta ob 19. uri bo v veroučnih prostorih v
Šmarju, v nedeljo, 30. avgusta pa bo ob 9.00 sveta maša z birmanci, botri
in starši na Kristan Vrhu. Povabljeni vsi, skupni pripravi na praznik svete
birme, ki bo v soboto, 10. oktobra ob 10. uri v Šmarju. Prosim, da srečanja
in svete maše vzamemo odgovorno in resno.
VABILO PRVOOBHAJNCEM IN STARŠEM
Prvoobhajance in njihove starše vabim k nedeljskim svetim mašam. Če
želimo obhajati slovesnost prvega seta obhajila, potem brez svete maše
ne bo šlo. Kajti kako naj otroku približamo sveto obhajilo, če mu sveta
maša ni dovolj poznana in nima njenega osebnega izkustva.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Hajnskega.
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Ponedeljek
24.8.2020
Torek
25.8.2020
Sreda
26.8.2020
Četrtek
27.8.2020
Petek
28.8.2020
Sobota
29.8.2020
Nedelja
30.8.2020

sv. Jernej
apostol
sv. Ludvik IX.
francoski
kraj
sv. Ivan
Bichier
redovnik
sv. Monika
mati sv.
Avguština
sv. Avguštin
škof
Mučeništvo
Janeza
Krstnika
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sv. Feliks
mučenec

17.30
18.00

molitev rožnega venca
za † Zdenka Rajbarja, 8. dan
molitev za duhovne poklice

7.30
8.00

molitev rožnega venca
za † Janeza Pušnika, dvojne
starše
za † Jožeta Vehovarja, rodbini
Vehovar in Pinjušič
za srečo in zdravje
za † Ano Baštevc, 8. dan
za † Franca Šketa, 8. dan

9.00
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