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Evangelij: Jezus naroči krščevati v 
imenu Očeta in Sina in Sv. Duha Mt 
28,16 20 
16Tisti čas se je enajst učencev 
odpravilo v Galilejo na goro, kamor 
jim je bil Jezus naróčil. 17Ko so ga 
zagledali, so se mu do tal priklonili, 
nekateri pa so dvomili. 18Jezus je 
pristopil in jim spregovóril: »Dana mi 
je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 
19Pojdite torej in poučujte vse 
narode. Krščujte jih v imenu Očeta in 
Sina in Svetega Duha 20in učite jih 
izpolnjevati vse, kar koli sem vam 
zapovedal! In glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.« 
 
VSE DNI Z VAMI 

To, da nam je Bog blizu, je 
osrednja misel današnjega 

evangelija, ki se konča z Jezusovimi besedami: »In glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). Vedno sem pozoren na besedi vse dni. 
Vemo, da so dnevi lepi in grdi, veseli in žalostni, polni veselja, pa tudi 
skrbi, a Kristus ostaja z nami vse dni, ne le včasih. Omenjeni stavek je 
zadnji v Matejevem evangeliju. Kakor bi nam Jezus še čisto ob koncu želel 
sporočiti: »Ne bojte se! Karkoli se bo zgodilo v vašem življenju, bom jaz z 
vami.« Še več! Isti evangelij se tako tudi začenja, ko pravi, da se bo 
Odrešenik imenoval »Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 
1,23). Kristus je vse svoje sporočilo strnil med zagotovili, da je on Bog, ki 
nam je blizu, saj je Bog z nami. 

Danes se ljudje težko odločajo za poslanstvo. Pomislimo samo na 
pomanjkanje duhovnikov, redovnic in ne nazadnje na to, kako malo ljudi 
se danes poroči. Pogosto slišimo ugovor: »Bojim se. Ne vem, če bom 
zdržal(a).« Gotovo človek iz svoje moči poslanstva ne bo zmogel, a z Božjo 
milostjo in z zavestjo, da je Bog z njim vse dni, bo zmogel marsikaj.  



Na mozaiku v kapeli Marije Pomagaj v Tamarju je na steni upodobljen 
angel, ki ima v rokah globus. Sporoča nam: naj se znajdemo kjerkoli na 
svetu, vedno je Bog z nami, kakor je bil nadangel Rafael z Tobijem. Angel 
drži v rokah trilisno rastlino, ki je star simbol za sv. Trojico: Bog, ki nas 
spremlja, je Oče, Sin in Sveti Duh.  

Na drugi strani kapele v Tamarju pa je upodobljen angel, ki ima okrog 
sebe vrv, kakršno imajo plezalci v gorah. Ob njem so tablice z imeni ljudi, 
ki so se smrtno ponesrečili v gorskih stenah nad kapelo. Sporočilo tega 
angela je jasno in velja tudi nam: »Nikoli ne boste sami, tudi takrat ne, ko 
omahnete v globino in se vam zgodi nesreča. Tudi ko boste padli 
najgloblje, bo Bog z vami!«  

       B. Rustja 
SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Praznik evharistije, tega čudovitega, najsvetejšega 
zakramenta, v katerem nam je Kristus zapustil 
»spomin svojega trpljenja in vstajenja«. Njegovo 
telo je »hrana, ki nas krepi« na zemeljskem 
romanju. Njegova kri pa je »pijača, ki nas očiščuje 
grehov«. 

Jezus je za največji zakrament izbral dve 
najpreprostejši, najbolj vsakdanji prvini: kruh in 
vino. Preproste stvari so navadno najbogatejše po 

svoji govorici. Ustavimo se najprej ob znamenju 
kruha. 

Cerkveni očetje pravijo, da v kruhu in vinu zremo 
simbol nas samih, simbol Cerkve. Kruh, ki ga darujemo, 

je pripravljen iz mnogih zrn in vino iz mnogih jagod. S tem kažeta na 
Cerkev, v katero Bog kliče bližnje in daljne, zbira nas v eno ljudstvo, v eno 
družino božjih otrok. 

Če zrna predstavljajo vernike, dobi tudi sama priprava kruha globlji 
pomen. Mletje zrnja v moko je znamenje preizkušenj in trpljenja. Če to 
stre naš napuh in nas napravi čuteče za trpljenje drugih, nam je lahko v 
korist. Nič velikega na tem svetu ne nastane brez odpovedi in trpljenja. 
Mletje pa je tudi znamenje pogosto nelahki odpovedi zlu in hudemu duhu, 
kar se zgodi pri krstu. 

Sama moka ni dovolj za kruh, potrebna sta tudi voda, sol in kvas. Vse 
troje je znamenje krsta, ki odstrani pokvarjenost in prekvasi starega 
človeka v novega. Kvas pomeni Kristusa in njegov evangelij. 

Testo lepo vzhaja le v primerno toplem prostoru, kjer ni prepiha. 
Podobno velja za rast v veri po krstu: potrebno je mirno ozračje družinske 
topline in krščanskega zgleda staršev in botrov pa tudi pouk v veri. 

Testo se šele v vročini peči spremeni v dišeč kruh. V tem lahko vidimo 
simbol ognja Svetega Duha, ki nas utrdi v dobrem in obdari s svojimi 



darovi. Tako obogateni naj bi kot dober kruh širili okoli sebe prijeten 
Kristusov vonj lepega, krepostnega življenja. 

Nekaj podobnega lahko rečemo o vinu. Jagode spet kažejo na skrivnost 
Cerkve in njene edinosti. Najprej morajo skozi stiskalnico – skozi trpljenje 
in odpoved. Vretje kaže na krst: novo vino je simbol novega, prerojenega, 
posvečenega človeka. Sladek sok začetnega navdušenja mora prevreti v 
rezko vino zrele, plemenite vere. Tako lahko po pravici rečemo s svetim 
Avguštinom: »Na oltarju gledate znamenji sebe, svojega življenja. 
Prehajate v to, kar prejemate.« 

Ali smo drug z drugim kot dober kruh? Eno najstarejših imen za 
evharistijo je lomljenje kruha. Izraze kaže na socialno odgovornost 
kristjanov, ki izhaja iz evharistije. Ta naloga obveznosti v odnosu do 
ubogih, nalaga dolžnost deliti kruh in ga lomiti lačnim. To velja v tolikšni 
meri, da nimamo pravice lomiti evharističnega kruha, če nismo 
pripravljeni lomiti in z bližnjimi deliti tudi zemeljskega kruha. 

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Mnogo rajši 
sprejemamo. Zakaj so na svetu prepiri, spopadi in vojne? Zato, ker 
nekateri hočejo jemati, česar jim drugi ne dajo. 

Jezus je drugačen. Daje in se nam daje. Postaja med nami kruh in ga 
ponuja, naj ga vzamemo, razlomimo in jemo. 

Postajajmo tudi mi vedno bolj in bolj kruh za druge; kruh, ki se daje v 
jed zastonj, brez računa in zaslužka. 
 
ŠKOFOVSKO POSVEČENJE NOVEGA CELJSKEGA ŠKOFA 
Danes ob 15. uri bo v Gornjem Gradu posvečen novi celjski škof dr. 
Maksimilijan Matjaž. Slovesnost boste lahko spremljali po TV Slovenija 2 
program. 
 
VEROUK: V Šmarju je verouk samo za 8. in 9. razred, ostali razredi so 
verouk že zaključili.  
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE V ŠMARJU 
V času počitnic župnija vabi otroke na počitniški oratorij, ki se bo odvijal 
od 5. do 9. julija (I. termin) in od 23. do 27. avgusta (II. termin) v Šmarju. 
Prijavnice so na spletni strani župnije. 
 
PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME IN SVETA BIRMA 
Sveta birma bo v nedeljo 20. junija, ob 10.30 uri na Kristan Vrhu. Vabim 
vse birmance, njihove starše in botre, da prihajate k sveti maši ob 
nedeljah, ter tako skupaj delamo duhovno pripravo na sveto birmo. 
 
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV 
V torek povabljeni starši birmancev na srečanje. Srečanje bomo pričeli s 
sveto mašo ob 18. uri. 



PRAZNIK SVETEGA REŠNEJGA TELESA IN KRVI 
V četrtek je zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sveta 
maša bo ob 18. uri, 
 
PRVA NEDELJA 
Prihodnja nedelja je prav v mesecu, vaš dar bo namenjen za vzdrževanje 
župnije. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Drviš in Palence. 
 

NEDELJA SVETE TRJICE 

Ponedeljek 
31.5.2021 

obiskanje 
Device Marije 

  
 

Torek 
1.6.2021 

sv. Justin 
mučenec 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Ano Jagodič 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
2.6.2021 

sv. Erazem 
škof 

  

Četrtek 
3.6.2021 

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI 
zapovedan 

praznik 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Rudija Straška  
 

Petek 
4.6.2021 

sv. Peter 
Veronski 
mučenec 

  

Sobota 
5.6.2021 

sv. Bonifacij 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Franca Šketa  
 

Nedelja 
6.6.2021 

10. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Norbert 

škof 

9.00 
 

10.30 

za † Ivana Škodiča 
za † Jožefa in Rozalijo Gaberšek  
za † Veroniko Novak, 30. dan 
za † Frančiško Šereg  

 
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 


