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Evangelij: Če seme umre, obrodi obilen sad Jn 12,20 33 

20Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na 
praznik prišli počastit Boga, tudi nekaj 
Grkov. 21Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz 
Betsájde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, 
radi bi videli Jezusa.« 22Filip je šel in to 
povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta 
stopila k Jezusu in mu to povedala. 
23Jezus jima je odgovóril: »Prišla je ura, 
da se Sin človekov poveliča. 24Resnično, 
resnično, povem vam: Če pšenično zrno 
ne pade v zemljo in ne umre, ostane 
sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. 
25Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; 
kdor pa sovraži svoje življenje na tem 
svetu, ga bo ohranil za večno življenje. 
26Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za 
menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj 
služabnik. Če kdo meni služi, ga bo 
počástil Oče. 27Zdaj je moja duša 
vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši 
me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar 

prišel v to uro. 28Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: 
»Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« 29Množica, ki je stala zraven 
in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je 
govóril.« 30Jezus je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, 
ampak zaradi vas. 31Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega 
sveta izgnan, 32in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« 
33To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. 
 
ŠELE, KO BO ZRNO UMRLO 
Ni treba postati vrhunski analitik sodobne družbe, da bi ugotovil, da danes 
ljudje niso odprti za darovanje. Pri vzgoji otrok in mladih o tem skoraj ne 
govorimo več, še manj pa to prakticiramo. Če boste dejali staršem, naj v 
nedeljo pripeljejo otroke k maši, bodo odgovorili: »O, nikar, pustite jih, saj 
je to edini dan v tednu, ko se lahko malo naspijo!« Mladi največkrat niso 



sposobni niti majhne žrtve za druge, zato hitro obupajo. Nimajo 
vztrajnosti, ker jih starši tega niso naučili. Moderni starši bi se morali 
zavedati, da bodo sami prve žrtve te napačne vzgoje. Otroci, ki jih roditelji 
niso naučili žrtvovanja, ne bodo skrbeli za starše, ko bodo onemogli. 
Danes se darovanja za druge izogibamo na daleč in večina ljudi ni 
sposobna živeti za druge. Posledica tega je, da je svet poln osamljenih 
ljudi. Kristus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor ima rad svoje življenje, 
ga bo izgubil« (Jn 12,25). Obsoja sebičnost kot nemodro obnašanje, torej 
obsoja vzgojo, ki je usmerjena samo v plačilo in ne vodi k delu za druge. 
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa umre, 
obrodi obilo sadu« (prim. Jn 12,24). Darovanje za druge je zakon življenja. 
Če se nismo sposobni darovati za druge, ostajamo osamljeni. Ni naključje, 
da v naši družbi živi toliko osamljenih ljudi. Življenje za druge premaga 
človeško osamljenost.  
Sporočilo današnjega evangelija nas uvaja v sporočilo velike noči: v našem 
življenju bo ostalo samo to, kar bomo zapisali v Božjo ljubezen. Naj nam 
Gospod poživi vero, da bo samo to, kar bo s Kristusom umrlo, z njim tretji 
dan tudi vstalo.      Po: B. Rustja 
 
ZADNJA POSTAJA NAJ BO PRVA 

Misel na telesno smrt nam kljub veri v Vstalega pogosto dela sive lase. 
Manj pa nas skrbi druga smrt, ki je Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo 
mislečega človeka težja – duhovna smrt. Tej bi lahko rekli sebičnost, 
zaverovanost vase, življenjski materializem, prizadevanje, da bi imeli čim 
več. Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor ima rad svoje življenje 
(torej hoče čim več iztisniti iz njega), ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje 
življenje na tem svetu (to je: se ne oklepa stvari, ki ga oddaljujejo od 
Boga), ga bo ohranil za večno življenje.«  

Če poznamo evangelij, vemo, kaj je zdravilo zoper smrt. Vprašanje je, 
če ga tudi uporabljamo. Zdravila imajo namreč to neprijetno lastnost, da 
so običajno grenka. In zdravilo zoper smrt je posnemati Jezusa v njegovem 
trpljenju in smrti. Tako se bo v nas razodelo tudi njegovo življenje – že 
tukaj na zemlji, še lepše pa se bo razcvetelo v večnosti. Temu Božjemu 
duhu so bili poslušni svetniki »geniji človečnosti«, kot jih imenuje pisatelj 
Alojz Rebula. Božja modrost, ki jo je prvi potrdil Jezus  s svojim zgledom, 
za njim pa naši bratje in sestre, njegovi zvesti učenci, nam pravi: »Treba je 
umirati samemu sebi, vsak dan sprejeti svoj križ, v sočloveku gledati 
ljubljenega brata in sestro, ne vračati hudega s hudim, delati za mir …« To 
je težko in naše bitje se temu upira. Vendar je le pot v življenje. Bog je 
vsakega izmed nas ustvaril edinstvenega in neponovljivega. Vsem pa je dal 
skupnega Vzornika, ki nam kaže pot – Kristusa, ki je premagal smrt. On 
nam vsak dan pomaga premagovati duhovno smrt. Če je on resnično naše 
življenje, kot je bil apostolu Pavlu, bo telesna smrt za nas dobiček. Zadnja 
postaja bo prva. 



Ob tem razmišljanju je velikemu nemškemu mislecu Romanu 
Guardiniju iz srca privrela hvaležna molitev: »O Gospod, to je veselo 
oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za vsakim velikim petkom pride 
velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega 
življenja za vsakega, ki se tebe oklepa.« Po: S. Čuk 

 
Radi bi bili pšenično zrno, zaorano v zemljo, če bi mogli roditi stoteren 
sad, ne da bi morali zato umreti.  
Tako pa nas tvoje besede plašijo,ker smo navezani na ta svet in na njegove 
mamljivosti.  
Ti pa ne nehaš oznanjati, da je le v smrti življenje. 
 Bodi zahvaljen, Gospod, za brezmejno potrpežljivost.  
V našem postu je delček umiranja, ko se umaknemo vase in te prosimo 
odpuščanja.  
 
POSTNI ČAS: Postni čas nas vabi k osebni in skupni družinski molitvi, 
dobrim delom, sveti maši in sveti spovedi. 
 
PRAZNIK GOSODOVEGA OZNANJENJA: V četrtek je praznik Gospodovega 
oznanjenja. Praznična sveta maša bo ob 17.00 uri. Lepo vabljeni k 
prazničnemu bogoslužju. Pred sveto mašo bo priložnost za sveto spoved. 
 
CVETNA NEDELJA: Prihodnja nedelja je cvetna nedelja. Zaradi varovanja 
zdravja in priporočil, ki so podana, bo blagoslov butar in zelenja pred 
vsako sveto mašo v cerkvi, ne zunaj. Svete maše bodo ob 7.30, 9.00 in 
10.30 uri. Lepo prosimo da se skušate nekako porazdeliti na vse tri svete 
maše in s tem paziti drug na drugega. 
 
VEROUK: Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in 
vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih 
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), 
nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.  
 
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA 
V petek ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda zopet povabljeni na 
veroučno srečanje preko spleta. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA OB SOBOTAH 
Vsako soboto se bo sveta maša pričela z molitvijo križevega pota 
 
SVETA SPOVED: Zakrament svete spovedi je zakrament božjega usmiljenja 
in ljubezni Boga do vsakega človeka. Prav je, da vsaj v času pred veliko 
nočjo in božičem gremo k sveti spovedi. Tega pa za lansko veliko noč in 
tudi božič ni bilo mogoče, zaradi epidemije. Da bi lažje omogočili za 



letošnji postni čas bo pred vsako sveto mašo priložnost za sveto spoved. 
Res lepo povabljeni k sveti spovedi. 
 
PREHOD NA POLETNI ČAS: Iz prihodnje sobote na nedeljo bomo prešli na 
poletni čas, zato bomo urine kazalce premaknili za eno uro naprej. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Hajnskega. 
 

5. POSTNA – TIHA NEDELJA 
Ponedeljek 
22.3.2021 

sv. Lea 
spokornica 

  

Torek 
23.3.2021 

sv. Alfonz 
Turibij 

škof 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Ivanko Kropec   
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
24.3.2021 

sv. Katarina 
Švedska,red. 

  

Četrtek 
25.3.2021 

GOSPODVO 
OZNANJENJE 

praznik 

16.30 
17.00 

 

molitev rožnega venca 
za † Rudija Straška 

Petek 
26.3.2021 

sv. Evgenije 
mučenka 

  

Sobota 
27.3.2021 

sv. Peregrin 
redovnik 

7.45 
8.00 

molitev Križevega pota 
za † Marijo Drozg 

Nedelja 
28.3.2021 

6. POSTNA -
CVETNA 
NEDELJA 

sv. Proterij 
škof 

7.30 
 
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 

blagoslov butar in zelenja 
za † Marijo Šoštar 
za † Emo Žerko 
blagoslov butar in zelenja 
za † Janeza Gajška  
za † dva Antona Vozliča, Vinka in 
Marijo Drofenik, Janeza in Nežo 
Otorepec 
blagoslov butar in zelenja 
za † Andrejko Boršič (obl), 
sorodnike Boršič, Voh in Anderlič 
za † Jožefo in Antona Baštevca, 
Zvonka Valenčaka, Pepco Brunšek, 
Stanka Drozga 
za † Pepco in Srečka Vehovarja, 
Ano in Albina Bevcarja 

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 


