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LETO VI, št.36

Evangelij: Hoja za Kristusom zahteva odpoved Mt 16,21 27
21
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v
Jeruzalem in veliko pretrpeti od
starešin,
vélikih
duhovnikov
in
pismoukov, da bo moral biti umorjen in
tretji dan vstati. 22 Peter pa ga je vzel k
sebi in mu začel braniti: »Bog ne daj,
Gospod! To se ti nikakor ne sme
zgoditi!« 23 On pa se je obrnil in rekel
Petru: »Poberi se! Proč od mene,
satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na
to, kar je božje, ampak kar je
človeško.«
24
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem:
»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se
odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi
za menoj. 25 Kdor namreč hoče rešíti
svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa
izgubi svoje življenje zaradi mene, ga
bo našel. 26 Kaj namreč koristi človeku,
če si ves svet pridobi, svoje življenje pa
zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno
za svoje življenje? 27 Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega
Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.«
NAJ BOG SLEDI MOJIM NAČRTOM
Ne zgodi se poredkoma, da si ljudje zamislimo neki načrt, neko pot, kako
naj teče naše življenje. Včasih podoben načrt naredimo celo za življenje
drugih: starši za otroke, diktatorji za življenje naroda. S tem znajo močno
škodovati drugim. Najbrž poznamo primere zagrenjenih otrok ali vsaj
velike napetosti med otroki in starši, ko so slednji zahtevali, naj gredo v
neko (višjo) šolo, ki pa mladim niti najmanj ni ustrezala. Pustili so šolo in
morda celo zavozili življenje. Kdo ne pozna diktatorjev, ki so si zadali načrt
»nacionalsocialistične čiste rase« ali »komunističnega raja na zemlji«, pa
so, da bi ju uresničili, pobili in spravili v nesrečo milijone nedolžnih. So
ljudje, ki naredijo projekte in celo hočejo, da Bog potem stopi na njihovo

stran in jih podpre, pa naj si zamislijo še tako neumno stvar. Sliši se
smešno, a je tako, da na neki način oni Bogu »določajo«, kaj naj stori.
V današnjem evangeliju ima apostol Peter odločilen načrt, popoln projekt,
kaj naj Jezus naredi v življenju. Z drugimi učenci si je zamislil, da bo Jezus
kralj, oni njegovi ministri, ki bodo sedeli »eden na njegovi desnici, eden na
levici«. Vladali bodo skupaj z njim in imeli velik vpliv. Zato se zelo začudijo,
ko jim Kristus začne razodevati, »da bo moral iti v Jeruzalem in veliko
pretrpeti, … da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati« (Mt 16,21).
Njihovi projekti so v tem trenutku ogroženi. Zato Peter stopi h Kristusu in
mu brani, da bi to storil. Tu se »spopadeta« dve logiki: Petrova in
Kristusova. Kristus hoče pokazati na logiko ljubezni. On nas tako ljubi, da
se njegova ljubezen ne ustavi niti pred žrtvijo in trpljenjem. Hoče pokazati
na neizogibno življenjsko resnico, da mora prava ljubezen prej ali slej
trpeti, biti pripravljena na žrtvovanje. Prava ljubezen bo morala tako kot
Kristusova iti na križ, vstopiti v veliko noč. A samo taka ljubezen prinaša
odrešenje. Po: B. Rustja
»VZEMI SVOJ KRIŽ IN HODI ZA MENOJ!«
V krščanskem izročilu so na trpljenje vedno gledali kot na duhovni izziv.
Richard Rohr, ameriški frančiškan, meni: »Pri duhovnosti v njenem
najboljšem pomenu gre za to, kaj naredimo iz svojega trpljenja.« Zanj ima
duhovnost spreminjevalno moč. Ravno Jezusov križ razume kot
»spreminjevalca« našega trpljenja. Tako ga je razumelo tudi krščansko
izročilo. Jezusova beseda o nošenju križa je za mnoge kristjane postala
ključ, kako se lahko spoprijemajo s trpljenjem: »Če hoče kdo iti za menoj,
naj vzame svoj križ ter hodi za menoj« (prim. Mt 16,24).
Trpljenje, ki je zadelo človeka, je potrebno sprejeti kot križ, ki mu ga je
naložil Bog. Vedno je bilo jasno, da si križa ni moč izbrati. Preprosto
prekriža pot nam in našemu življenju. Doleti nas. Pride nam naproti na
naši poti. Sprejeti križ je bil že nekdaj za mnoge kristjane način, da se ob
trpljenju niso zlomili, marveč zaupali, da ravno na ta način hodijo za
Kristusom in se vedno bolj vraščajo v njegovo misel. Jezusova beseda je
mnogim dala pogum, da so sprejeli križ, ne da bi trpljenju dovolili, da jim
odvzame veselje do življenja.
Poseben primer takšne drže je žena, ki je med drugo svetovno vojno in
v povojnem času doživela zelo veliko gorja. Njen mož je v vojni padel.
Sama je morala voditi kmetijo in pri tem je bila izpostavljena številnim
strupenim jezikom. Pozneje ji je bolezen vzela dva otroka. Pri vsem tem pa
ni nikdar izgubila veselja do življenja. Ko so jo nekoč vprašali, kako je lahko
vse to zmogla, je rekla le, da mora vsakdo nositi svoj križ. Križ ji je torej
omogočil reči da, namesto da bi se prerekala z usodo, in zaupati, da bo
križ vodil k vstajenju, k novemu življenju.
Naj ob srečanju s križem v vsakdanjem življenju tudi nas vzpodbuja ta
misel. po A. Grünu

SREČANJA ZA BIRMANCE IN DEVETDNEVNICA PRED SVETO BIRMO: V
teku so srečanja 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 srečanj in svetih maš. Drugo srečanje bo v petek,
4. septembra ob 19. uri bo v veroučnih prostorih v Šmarju, v nedeljo, 6.
septembra pa bo ob 9. uri sveta maša z birmanci, botri in starši. 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 NA SREČANJE PRVOOBHAJNCEV IN STARŠEV V ŠMARJU
Starše in prvoobhajance vabimo v soboto na skupno srečanje v Šmarje. Ob
17.30 uri bomo pričeli s srečanjem za starše in otroke pri župnišču. Starši
povabljeni tudi k sveti spovedi. Skupno srečanje bomo zaključili ob 19. uri
s sveto mašo v cerkvi v Šmarju. Res lepo povabljeni.
PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.
PRVA NEDELJA: Prihodnje nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen
za potrebe župnije. Bog povrni za vsak vaš dar.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za
župnijsko cerkev verniki iz Kristan Vrha.
ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO: Pred nami je začetek šolskega in
veroučnega leta. Ena izmed formacij človeka je tudi njegova verska in
duhovna formacija. V danih okoliščinah bomo pripravili vse potrebno, da
bo verouk lahko čim bolj nemoteno stekel. Prvi štirje razredi bodo imeli
verouk na Kristana Vrhu, ostali razredi gredo k verouku v Šmarju po ali
pred poukom v šoli.
Lepo vabimo vse starše, ki so dali svojega otroka krstiti in bo letos vstopil v
prvi razred osnovne šole, da ga prijavijo tudi k verouku. Vpis otrok v prvi
razred verouka bo v soboto 5. Septembra ob 9. uri v prostorih župnišča na
Kristan Vrhu. 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, ki jih župnija sama ne
zmore pokriti. Da bi ta strošek lažje pokrivali imamo prispevek za verouk;
ta prispevek znaša 15€ po otroku za celo leto, plus stroški za veroučne
knjige. Če tega kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. Denar ne
sme in ne more biti razlog, da kdo zaradi tega ne bi hodil k verouku.
Prosimo za razumevanje in pomoč. Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek
7. septembra. Urnik verouka:

1. razred

vsaka prva in druga sobota v mesecu ob 9:00

2. razred

Torek ob 13:10

3. razred

Torek 14:00

4. razred

Sreda 13:10
Ponedeljek 13:45
Torek 12:55
Petek 12:55
Torek 13:45
Četrtek 13:45
Petek 7:15
Torek 7:15
Četrtek 7:15
Petek 13:45
Ponedeljek 13:45
Torek 7:15
Torek 14:45
Ponedeljek 7:15
Ponedeljek 14:45
Torek 13:45

5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

22. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
31.8.2020

sv. Nikodem
Jez. učenec

Torek
1.9.2020

sv. Tilen
opat

Sreda
2.9.2020
Četrtek
3.9.2020
Petek
4.9.2020
Sobota
5.9.2020

sv. Marjeta
devica
sv. Gregor
Veliki, papež
sv. Rozalija
Sicilska,devica
sv. Mati
Terezija, red.

Nedelja
6.9.2020

23. NEDELJA
MED LETOM
sv. Zaharija

17.30
18.00

molitev rožnega venca
za † Francija Mahajnca
molitev za duhovne poklice

7.30
8.00
9.00

molitev rožnega venca
za † Ano in Janeza Beleja
za † Tilko in Edvarda Medveda,
starše Drobne
v zahvalo za zdravje in dober namen
za † Marico Malgaj
za † Sandija in Aleksandra Malgaja
za † Rozalijo in Jožeta Gaberška

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

