
18. APRIL 2021         -          3. VELIKONOČNA NEDELJA        -         LETO VII,  št.17 
Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih Lk 24 35-48 

35Tisti čas sta učenca 
pripovedovala, kaj se je zgodilo 
na poti in kako sta prepoznala 
Jezusa po lomljenju kruha. 36Ko 
so se oni pogovarjali o tem, je 
sam stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 37Vznemirili 
so se in obšel jih je strah. 
Mislili so, da vidijo duha. 
38Dejal jim je: »Kaj ste 
preplašeni in zakaj se vam v 
srcu oglašajo dvomi? 39Poglejte 
moje roke in moje noge, da 
sem res jaz. Potipljite me in 
poglejte, kajti duh nima mesa 
in kosti, kakor vidite, da jih 
imam jaz.« 40Ko je to rekel, jim 
je pokazal roke in noge. 41Ker 
pa od veselja še niso verjeli in 
so se čudili, jim je rekel: 
»Imate tukaj kakšno jed?« 
42Ponudili so mu kos pečene 
ribe. 43Vzel jo je in jo vpričo 
njih pojedel. 44Nato jim je 
rekel: »To so besede, ki sem 
vam jih povedal, ko sem bil še 

pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, 
prerokih in psalmih.« 45Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. 
46Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od 
mrtvih, 47in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom 
spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. 48Vi 
ste priče teh reči.« 
 
KAKŠNI PA BOMO MI OB KONCU ČASOV? 
V različnih obdobjih so bogoslovni učenjaki premišljevali in pisali o 
marsičem. Zanimalo jih je tudi, kakšna bodo naša telesa, ko bomo ob 



koncu sveta vstali, kakor izpovedujemo v veri. Mnogi so menili, da bomo 
imeli vsi telesa ljudi, ki štejejo kakšnih trideset let, ko so na višku svoje 
moči. Skrbelo jih je tudi, ali bomo tudi po vstajenju moški in ženske, pa še 
marsikaj. Vse to so ugibanja, ki jih lahko imamo za bolj ali manj 
utemeljena ali pa tudi za prazno besedičenje. Drži pa, kar je zapisal 
apostol Pavel: da bo vstali in poveličani Kristus, »z močjo, s katero si more 
podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil 
podobnega telesu svojega veličastva«. 
Iz tega, kar so o Jezusovem poveličanem telesu po njegovem vstajenju 
zapisali evangelisti, lahko sklepamo, da bodo naša telesa po vstajenju na 
»poslednji dan« nekaj izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali zakoni 
prostora in časa, ki nas zdaj omejujejo. Kako bo to, ne vemo in naj nas niti 
ne skrbi. Skrbi pa naj nas nekaj drugega: naj bodo naša telesa, naše 
telesne moči, čuti in sposobnosti zvesto orodje duše tega Božjega ognja 
ljubezni, ki ga nosimo v sebi. Apostol Pavel nam kliče, naj imamo vedno 
pred očmi dejstvo, da so naša telesa Božje svetišče, tempelj, v katerem 
prebiva troedini Bog. Ob tem pristavlja: »Poveličujte torej Boga v svojem 
telesu!« 
Kristusovo poveličano telo, s katerim se je po vstajenju večkrat prikazal 
svojim prijateljem, apostolom in učencem, je imelo vidne sledove ran na 
rokah, nogah in na srčni strani. Te rane so vidna sled njegove odrešilne 
ljubezni. Iz Jezusove prebodene strani je bila rojena Cerkev in vsi 
zakramenti, ki nas posvečujejo. Če smo v življenju zvesti obljubam, danim 
pri prejemu teh zakramentov, če zvesto hodimo za Kristusom, potem se 
bodo ta neizbrisna znamenja, s katerimi smo bili zaznamovani, na veke 
svetila in bomo nanje lahko upravičeno ponosni. Po: S. Čuk, Misli srca 
 
SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM 
Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon 
in pogrebi s svetimi mašami so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila 
in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, 
razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo. 
 
VEROUK: Verouk je še vedno na daljavo. 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 povabljeni na veroučno 
srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje. 
 
 
 



TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki 
ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali današnje nedelje (18.4) do  
prihodnje nedelje (25. 4), ko je v vesoljni cerkvi svetovni molitveni dan za 
duhovne poklice.  
Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice je v izziv tako za 
molivce za nove duhovne poklice kot tudi za tiste, ki jih Bog kliče v 
duhovni poklic. 
»PRIPADAJ!« 
• je klic odraslim, da bi v konkretni skupnosti gradili odnose, ki bodo 
ugodno okolje za rast duhovnih poklicev. Pripadaj župniji, pripadaj 
kateremu od malih občestev, pripadaj skupini molivcev za duhovne 
poklice, pripadaj krogu živih župnijskih sodelavcev … in daj na razpolago 
svoj čas in svoje talente. 
• je klic mladim, da bi »vstali iz kavča svojega udobja« in prestopili v krog 
pogumnih Jezusovih prijateljev, v krog mladih, ki se ne zadovoljijo s 
plehkim površinskim življenjem, temveč so pripravljeni sprejeti nase 
napore, se spustiti v globino, da bi lahko zaslišali njim namenjeni »klic 
večne Ljubezni«, ter nanj pogumno odgovorili. 
»IŠČI« 
• je klic mladim, naj spoznavajo svoje bistvo, prejete darove, svoje meje … 
da bi spoznali Božji načrt za svoje življenje. Da bi vztrajali, iskali, dokler ne 
najdejo mesta in poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil! 
• je klic odraslim, da ne bi mirovali, temveč bi stalno iskali, kako pomagati 
mladim, da bi lažje prepoznali svojo poklicanost; da bi iskali in pridobivali 
nove molivce, nove sodelavce pri delu za poklice, za spremljanje mladih … 
»ODLOČI SE« 
• je klic mladim, da svoje življenje izročijo v Božje roke; klic, da se »ločijo 
od hotela mama«, ne odlašajo s svojo življenjsko odločitvijo ali je ne 
prepuščajo življenjskemu toku, temveč se pogumno podajo na pot 
razločevanja življenjske poklicanosti ob izkušenem duhovnem 
spremljevalcu ali spremljevalki; je klic, da potem, ko so dovolj časa 
posvetili razločevanju in prečiščevanju poklica, naredijo dokončno 
odločitev in jo pogumno uresničijo. 
• je klic odraslim, da se ločijo od neke brezbrižnosti, mlačnosti, 
nezanimanja … ter se odločijo, da bodo soustvarjali in oblikovali skupnost, 
ki bo ugoden prostor, v katerem bodo mladi lahko prepoznavali svojo 
osebno poklicanost in morebiten duhovni poklic. 
 
ŽUPNIJSKO OBČESTVO PREBUJA DUHOVNE POKLICE 

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je živo - dejavno! Župnijsko občestvo 
pospešuje duhovne poklice predvsem s 'pristnim krščanskim življenjem'. 
Duhovni poklici so najbolj zanesljivo znamenje živosti nekega občestva. 



Poklice bo prebujalo občestvo, ki moli! Duhovni poklici so zastonjski 
Božji dar, a obenem sad goreče molitve občestva, saj za prejem daru 
poklica Bog želi človekovo sodelovanje. Pomembno je, da sodeluje celotno 
občestvo: družine, otroci in mladi, člani Molitvene zveze, bolni in trpeči. 

Poklice bo prebujalo občestvo, ki kliče! Verujemo, da Bog tudi danes 
kliče zadosti delavcev v svoj vinograd, vendar mnogi Božji glas preslišijo. V 
skrbi, da bi mladi slišali Božji glas, jih izrecno in osebno povabimo, naj 
prisluhnejo, kam jih kliče Bog. Ne bojimo se predlagati naj razmislijo o 
morebitnem poklicu v duhovniško ali posvečeno življenje.  

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je misijonsko! Župljani, ki so resnično 
srečali Jezusa in spoznali njegovo Božjo ljubezen, ne bodo mirovali, dokler 
ga ne spoznajo in osebno srečajo tudi drugi. Za to bodo dali na voljo vse 
svoje moči. Iznajdljivi bodo, ko bodo vabili k molitvi za nove poklice; 
pogumno in drzno bodo mlade vabili, da se dajo na razpolago v različnih 
oblikah služenja v Cerkvi, tudi v duhovnem poklicu. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za 
župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Kačjega Dola. 
 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
Ponedeljek 
19.4.2021 

sv. Leon IX. 
papež 

  
 

Torek 
20.4.2021 

sv. Teotim 
škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Nikolaja Mlinariča   
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
21.4.2021 

sv. Anzelm 
škof 

  

Četrtek 
22.4.2021 

sv. Hugo 
škof 

  

Petek 
23.4.2021 

sv. Jurij 
mučenec 

  

Sobota 
24.4.2021 

sv. Marija 
Kleopova 

svetopis. žena 

7.00 
8.00 

molitev rožnega venca 
za blagoslov in zdravje v 
družini 

Nedelja 
25.4.2021 

4. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
sv. Marko 
evangelist 

9.00 
 
 

10.30 

za † Ivana Škodiča 
za † Ivana Herčeka 
 
za † Ano Jagodič, 30. dan 

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 


