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Evangelij: Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili Mr 7,1 

8.14 15.21 23 
1Tisti čas so se okrog njega zbrali 
farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli 
iz Jeruzalema, 2in videli so, da nekaj 
njegovih učencev jé z obredno 
nečistimi, to je z neumitimi rokami. 
3Farizeji in vsi Judje se namreč držijo 
izročila prednikov in ne jedo, če si prej 
skrbno ne umijejo rok. 4Tudi ničesar s 
trga ne jedo, če se prej ne umijejo. In 
še mnogo drugega se držijo po izročilu: 
umivajo kozarce, vrče in bakrene 
lonce. 5Zato so ga farizeji in pismouki 
vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne 
ravnajo po izročilu prednikov, ampak 
jedo kar z nečistimi rokami?« 
6Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je 
dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor 
je pisano: ›To ljudstvo me časti z 
ustnicami, a njihovo srce je daleč od 
mene.  7Toda zaman mi izkazujejo 

čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ 8Božjo zapoved opuščate in se 
držite človeškega izročila.« 14In spet je poklical k sebi množico in ji govóril: 
»Poslušajte me vsi in doumite! 15Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo 
omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. 
21Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, 
nečistovanja, tatvine, umori, 22prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, 
razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. 23Vse te 
hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.« 
 
ČISTO IN NEČISTO 

Vprašanje čistih in nečistih jedi, ki so ga Jezusu postavili farizeji in 
pismouki, ko so videli, da so učenci jedli z neumiti rokami, se nam danes 
zdi povsem zastarelo. Judovski predpisi se nas ne tičejo več. Naš odnos do 
Boga ni odvisen od tega, kakšne so navade ob mizi in katere jedi so 



dovoljene. Vseeno pa ostaja velikega pomena, kar je Jezus ob tem 
vprašanju dejal. Vprašanje ni več, kaj nas dela čiste ali nečiste, temveč kaj 
so merila našega ravnanja in kaj je odločilnega pomena za naš odnos do 
Boga.  

Jezus postavi v središče Božjo zapoved. Vse, kar ji nasprotuje in 
omejuje možnost, da bi jo izpolnili, je človeška beseda.  

Jezus zahteva, da zelo kritično preizkusimo norme, po katerih 
uravnavamo svoje življenje. Vsa naša dejanja naj bi se usmerjala po Božji 
zapovedi. Nekatera verska določila lahko Božjo zapoved odrinjajo na 
stran. Še več pa je zunaj verskih določil, ki Božjo zapoved ovirajo. Pogosto 
se usmerjamo po tem, kar se nam zdi vredno napora, kar imajo vsi za 
nujno, moderno, kar je v skladu s časom, … usmerjamo se po vrednotah 
našega egoizma v vseh njegovih pojavnih oblikah. V nasprotju s tem se 
Jezusova zapoved glasi: »Vse se mora ravnati po Božji zapovedi in ne 
obratno.« Za nas ljudi je odločilnega pomena, da živimo v pravem odnosu 
z Bogom. To je resnična čistost. Življenje ne po človeških merilih, ampak 
po Božji volji, je edina pot do nje.  

Človekovo srce se je dolžno umerjati po Božji volji. Ni dovolj, da samo 
na zunaj izpolnjujemo zapovedi. Jezus pravi, da hudobna dela prihajajo iz 
hudobnega srca. Zato mora biti prva skrb vsakega človeka skrb za čisto 
srce. To nas usposablja za neposredno srečanje z Bogom in za življenje v 
trajni povezanosti z njim. Naše srce mora napolniti čut za Boga in hvaležno 
spoznanje, da smo od njega odvisni. Naj bo polno Božje hvale. Naj ljubi in 
da prostor bližnjemu. Če se namreč kdo samo na zunaj neoporečno 
obnaša, to ni dovolj. Po: K. Stocku 
 
SRČNA KULTURA 

Največji problem današnjega časa je človeško srce. Na zemlji je vse 
povezano s človeškim srcem. To se kaže na vseh področjih življenja. 
Ustvariti srčno kulturo je naša najpomembnejša naloga, da bomo ljudje 
srečni in zemlja primerna z bivanje. 

Kultura pomeni obuditi mrtvega duha k življenju, najti izgubljeni smisel 
življenja in dovoliti, da vzcveti puščava v človeških odnosih. Srčna kultura 
je kultura, ki ljudi spremeni v notranjosti in jih ustvarja drugačne. 

Kultura – ni odvisna od števila šol in univerz, od višine proračunskih 
sredstev, od privlačnosti muzejev in še najmanj od velikosti športnih in 
zabaviščnih parkov. Kultura je predvsem vprašanje srca. Bistvo vsake 
kulture pa je ljubezen.   

 
MARIJA 

»Gospod župnik, zakaj v naši cerkvi nimamo stojala za prižiganje svečk 
pred Marijinim oltarjem?« je želela nekega dne vedeti Urška. »Veš, včeraj 
sem lahko prižgala v stolnici svečko, ko sva bili z mamico v mestu.« 

Župnik je deklici razložil, da imajo to le v večjih cerkvah, pa tudi v 
romarskih krajih. Tako se je spomnila, da so tudi ob romanju na Brezjah in 
na Ptujski gori prižgali svečko, in to v posebni kapelici ob cerkvi. 



Z župnikom sta se pogovarjala na klopi pred župniščem, potem sta 
prisedla dedek in babica. 

»Kje pa sta naša fanta?« je vprašal dedek. 
»Ministranti igrajo nogomet, kmalu bosta tu,« je povedala Urška. 
Prav takrat sta se s kolesi hitro pripeljala izza vogala; Miha je vozil prvi, 

Jure ga je skušal na dvorišču prehiteti – in zadel v Mihov pedal. In oba sta 
bila v trenutku na tleh. 

»Marija, pomagaj!« je vzkliknila babica in z drugimi pohitela k fantoma. 
»Vse je v redu!« je bil vesel dedek, »le malo bi si zaslužila po ta zadnji! 

Dobro, da to delata le na dvorišču.« 
Pomirjeni so sedli, fanta pa sta se šla domov umivat, saj sta bila 

umazana – in bilo ju je malo sram. 
»Babi, ti si takoj rekla 'Marija, pomagaj', ko sta padla. Ti vedno prosiš 

Marijo za pomoč?« je vprašala Urška. 
Babica je potrdila, da se vedno najprej spomni na Marijo, ker ji je tako 

blizu. Kot mama, ki jo kličejo otroci. 
»Zato ima v vsaki cerkvi svoj oltar. Že od nekdaj se ljudje zelo radi 

zatekajo k Mariji,« je povedal župnik. 
Dedek, ki je zelo rad prepeval, pa je dodal: 
»Najlepše so Marijine pesmi, skoraj vsako mašo zapojemo tudi kakšno 

Marijino.«  
»Misliš, da je Jezusu prav, ker toliko častimo Marijo?« se je pošalila 

babica. 
»Veš kaj, Jezus zagotovo ve, ko prosimo Marijo, molimo k njemu … 

Zato ima Marija skoraj vedno v naročju Jezusa, da ne pozabimo na njega,« 
je v šali dodal. Po: M. Strašek Januš 

Deževni oblaki sodijo na sonce 
Si srečen? Tako resnično od srca srečen? Potem ne obdrži svoje sreče samo 
zase, ampak jo deli z drugimi. Drugače se  izgubi. 
Si nesrečen? Se redko ali nikoli ne smejiš? Se počutiš nezadovoljen? Potem 
mogoče preveč misliš nase, na svoje skrbi, svoj denar, svoje zdravje, svoje 
probleme, svoje trpljenje … 
Kdor se vedno ukvarja samo s seboj, ne more biti srečen, ker ne more več 
ljubiti. In nezmožnost ljubiti je konec vsakega veselja in začetek pekla. Poskusi 
s prijaznostjo. Poskusi pozabiti svoj Jaz in pokaži svoje pravo srce. Bodi ljubeč 
do vsakega. Ne dovoli, da sonce zaide nad prepirom. 
Obesi svoje deževne oblake, da se posušijo na soncu. Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 

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. 
 
ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 
Spoštovani starši, dragi veroučenci! 



Pred nami je novo šolsko in veroučno leto 2021-2022. Kakor za prejšnje 
šolsko in veroučno leto tako tudi za letošnje velja, da ne vemo natančno, 
kaj vse nas pravzaprav natančno čaka. Upamo, da bodo šole in veroučne 
učilnice ostale odprte, da bo verouk potekal, tako kot je običajno – v 
veroučni učilnici, da bomo lahko skupaj navzoči pri sv. mašah.  
V nedeljo, 5. septembra začenjamo veroučno leto in takrat bo tudi 
oznanjen urnik verouka. Prvih pet razredov bo imelo verouk na Kristan 
Vrhu, ostali razredi gredo k verouku v Šmarje, ki bo pred ali po pouku v 
šoli.  
Lepo vabimo vse starše, ki so dali svojega otroka krstiti in bodo letos 
stopili v prvi razred osnovne šole, da ga prijavijo tudi k verouku.  
Vpis otrok v prvi razred verouka bo v soboto, 11. septembra ob 9. uri.  
Že prvi teden poskrbimo za učbenike … Kdor ne bi mogel poravnati 
prispevka za verouk se naj oglasi pri župniku. Finančna stiska ne sme biti 
ovira, da otrok ne bi obiskoval verouka. Več bo zapisano v prihodnji 
številki župnijskega lista. 

Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov, da bo prepoznavno po 
naših sadovih in ne le po naših besedah. 
  
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 30. avgusta do 5. 
septembra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz Kristan Vrha.  
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Ponedeljek 
30. 8. 2021 

Feliks (Srečko), 
muč. 

  
 

Torek 
31. 8. 2021 Rajmund Nonat, 

red.  

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za Božje varstvo, milost vere in 
blagoslov za Darkota 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
1. 9. 2021 

Egidij (Tilen),opat 
  

Četrtek 
2. 9. 2021 

Janez Postivec, 
patriarh 

  

Petek 
3. 9. 2021 

 Gregor Veliki, 
papež  

  

Sobota 
4. 9. 2021 

 Rozalija, devica 
7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Antonijo Čakš 

Nedelja 
5. 9. 2021 

23. med letom 
Mati Terezija, 
redovnica 

9.00 za † Franca in Heleno Ogrizek, 
Matildo Cotman in za zdravje v 
družini 
za † Ano Zvonar 

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 


