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Iz svetega evangelija po Luku  
(Lk 1,39-56) 

Tiste dni je Marija vstala in hitro 
šla v gore, v mesto na Judovem. 
Stopila je v Zaharijevo hišo in 
pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta 
slišala Marijin pozdrav, je poskočilo 
dete v njenem telesu; in Elizabeta je 
bila napolnjena s Svetim Duhom in 
je vzkliknila z močnim glasom: 
»Blagoslovljena ti med ženami in 
blagoslovljen sad tvojega telesa! In 
od kod meni to, da pride k meni 
mati mojega Gospoda? Glej, ko je 
prišel glas tvojega pozdrava do 
mojih ušes, je od veselja poskočilo 
dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je 
verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji 
je povedal Gospod!« 

Marija pa je rekla: »Moja duša 
poveličuje Gospoda in moj duh se 
raduje v Bogu, mojem Zveličarju. 
Kajti ozrl se je na nizkost svoje 

dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je 
storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja 
njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo 
roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. 

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z 
dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika 
Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do 
Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala pri Elizabeti 
nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom. 

 
»GLEJ, ODSLEJ ME BODO BLAGROVALI VSI RODOVI« 

Človek, ki bi samemu sebi napovedal slavno prihodnost, bi se pred 
ljudmi osmešil. Kdo bi ga jemal resno, posebno če bi bil mlad in 



preprostega rodu. Še manj je verjetno, da bi kdo takšno napoved zapisal v 
neko knjigo, ki bi se ohranila ter brala stoletja. Najmanj pa je verjetno, da 
bi se takšna napoved o slavni prihodnosti uresničila. Takega primera 
zgodovina ne pozna. 

In vendar ga pozna. Marija, preprosta mladenka, skoraj še deklica, 
živeča v komaj znanem naselju nekje na koncu rimskega cesarstva. 
Beremo, kako je o sebi že sama napovedala, da jo bodo blagrovali vsi 
rodovi. Takole nam namreč danes evangelist Luka pripoveduje o njenem 
vzkliku ob srečanju z Elizabeto:  »Moja duša poveličuje Gospoda in moj 
duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje 
služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi« (prim. Lk 1,46–48).  

Našel se je torej nekdo, ki je to njeno napoved zapisal v neko knjigo. Ta 
knjiga je postala ena najbolj branih knjig, skozi stoletja je šla iz rok v roke, 
prevajali so jo v stotine jezikov, prišla je tudi do nas. Dekletova napoved se 
je uresničila. Ni žene, katere ime bi se na svetu tolikokrat izgovorilo in 
blagrovalo, ki bi bilo o njej napisanih toliko knjig, ki bi bila tolikokrat in na 
tako različne načine upodobljena, v toliko pesmih opevana, ki bi bilo  njej 
v čast zgrajenih toliko svetišč … 

Kaj je na njej velikega? Na njej sami nič. Njena veličina je od drugod: 
Velike reči mi je storil On, ki je mogočen in njegovo ime je sveto, je 
priznala obenem s preroštvom, da bo blagrovana. 

Zato se z drzno napovedjo, da jo bodo blagrovali vsi rodovi, ni osmešila. 
Še posebej na današnji praznik se toliko bolj zatekamo k njej v molitvah, v 
zahvalah, v priprošnjah …, da nam od zgoraj izprosi blagoslov. Beseda da besedo 

 
ROMANJE K SV. ROKU V ŠMARJE 
Danes popoldan, ob 17. uri ste lepo vabljeni na romarski shod k sv. Roku. 
Sveto mašo bo vodil konjiški arhidiakon Jože Vogrin.  
Zvečer pa bo v cerkvi sv. Roka med 21. in 23. uro molitveni večer, ki ga 
pripravljajo mladi. Pridite in molimo, saj je sv. Rok eden izmed glavnih 
priprošnjikov zoper kužne bolezni.  
Jutri, ko obhajamo god sv. Roka pa so v cerkvi sv. Roka svete maše ob 7., 
8., 9., 10. in ob 18. uri. Osrednja romarska sveta maša bo ob 10. uri, ki jo 
bo vodil Rok Metličar, generalni vikar celjske škofije.  
Svete maše bo možno spremljati tudi zunaj cerkve, saj bo poskrbljeno za 
klopi in ozvočenje. Ceste ne bodo zapirali, bodo pa redarji poskrbeli za 
urejeno parkiranje. 
V nedeljo, 22. avgusta je pri sv. Roku ob 10.30 uri blagoslov pšenice. Lepo 
vabljeni.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu za cerkev in njeno okolico verniki iz Hajnskega. V drugem 
tednu pa verniki iz Grlič. 



20. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
16. 8. 2021 

Rok, 
spokornik 

  
 

Torek 
17. 8. 2021 

Evzebij, papež;  17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Janija Pirša 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
18. 8. 2021 

Helena, 
cesarica  

  

Četrtek 
19. 8. 2021 

Janez Eudes, 
duhovnik;   

  

Petek 
20. 8. 2021 

Bernard, opat in 
cer. učit.  

  

Sobota 
21. 8. 2021 

Pij X., papež 7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Jožefa Žeraka 
 

Nedelja 
22. 8. 2021 

21. med letom 
Devica Marija 
Kraljica 

9.00 za † Dragico Galun (obl.) 
za † Francija Mahajnca (obl.) 
za † Stankota, Mihaela in 
Alojzijo Belej ter Mileno 
Vindiš 

 
21. MED LETOM 
Evangelij: Kristus ima besede večnega življenja Jn 6,60 69 

60Tisti čas je veliko njegovih učencev reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo 
more poslušati?« 61Ker je Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo 
nad tem, jim je rekel: »To vam je v spotiko? 62In če boste videli Sina 
človekovega iti gor, kjer je bil prej? 63Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne 
koristi. Besede, ki sem vam jih govóril, so duh in življenje. 64Toda med 
vami so nekateri, ki ne verujejo.« Jezus je namreč od začetka vedel, kateri 
ne verujejo in kdo ga bo izdal. 65Govóril jim je: »Zaradi tega sem vam 
rekel: Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.« 66Po tistem je 
mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. 67Jezus je tedaj 
rekel dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: 
68»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš 69in mi 
trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.« 

 
KDAJ BO CERKEV SPREMENILA STAROKOPITNI NAUK? 

Pred časom je kristjanom nenaklonjena revija na svoji spletni strani 
objavila anketo, v kateri je spraševala, zakaj ljudje zapuščajo Cerkev. Najvišji 
odstotek je dobilo mnenje, da zato, ker ne popušča pri nauku, ki ni všeč 
ljudem. Danes je razširjeno mnenje, da bi zlasti Katoliška cerkev morala 
spremeniti nekatera svoja stališča, ker niso več sodobna, saj se je družba 



spremenila. Zanimivo je, da so nekatere verske skupnosti in Cerkve to celo 
poskušale, a s tem niso dosegle, da bi se jim napolnili Božji hrami. Nasprotno, 
še bolj so se izpraznili.  

V življenju se je vedno potrebno odločati, zlasti za Boga. Tudi v današnji 
Božji besedi se srečamo s takšno odločitvijo. V prvem berilu izraelski voditelj 
Jozue sprašuje ljudi, če hočejo služiti Bogu ali bi raje služili komu drugemu. 
Ljudstvo mu je odgovorilo: »Mi bomo služili Gospodu!« (Joz 24,18). Jozue 
podčrta pomen svobode pri odločitvi za vero. Še bolj poudari pomen svobode 
Kristus v evangeliju, ko učence vpraša: »Ali hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67). 
Vera je preveč dragocena stvar, da bi jo vsiljevali, kaj šele da bi koga vanjo 
silili. Kristus pusti ljudem svobodo, a od svojih stališč ne odstopa, pa čeprav je 
večina proti njim.  

Prav ob današnjem evangeliju se lahko vprašamo, zakaj Kristus ni popustil 
večini, saj je »mnogo njegovih učencev odšlo« od njega? Zakaj ni preklical 
svojega učenja o evharistiji? Ob tem primeru trčimo na splošni problem, kdaj 
prilagoditi svoje mnenje večini. Kristus ne popušča večini. Njegova Cerkev ne 
more ravnati drugače. Zaveda se, da resnica ni stvar glasovanja. Ljubezen ni 
rezultat glasovanja večine.  

Vera v Boga terja stalne svobodne odločitve. Če bomo sledili Kristusu, 
bomo svobodni. Svobodni nismo, če delamo, kar bi radi, ampak če delamo, 
kar je prav. Prosimo Gospoda naj nam pomaga, da bi se v življenju vedno 
odločali zanj. Po: B. Rustja 

 

21. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
23. 8. 2021 

Roza iz Lime, 
devica;  

  
 

Torek 
24. 8. 2021 

Jernej, apostol 
17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Franca Krumpaka 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
25. 8. 2021 

LudvikIX., 
franc.kralj;  

  

Četrtek 
26. 8. 2021 

Tarcizij, mučenec 
  

Petek 
27. 8. 2021 

Monika, mati sv. 
Avguština 

  

Sobota 
28. 8. 2021 

Avguštin, šk. in 
cer.uč. 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
-  za Božje varstvo, milost vere in 
blagoslov v družini Šoštar 

Nedelja 
29. 8. 2021 

22. med letom  
Mučeništvo 
Janeza Krstnika 

9.00 za † Janeza Gajška  
za † Ivanko Drofenik 
za † Marijo Drozg 
za + Marijo Malgaj in oba Sandija 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Damjan Ratajc  (041 576 012). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


