
5. september 2021             -         23. NEDELJA MED LETOM             -          LETO VII,  št.37 
Evangelij: Jezus pomaga bolnikom Mr 7,31-37 

31Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine 
Tirain šel skozi Sidón proti 
Galilejskemu jezeru, po sredi 
pokrajine Deseteromestja. 32Tedaj 
so mu privedli gluhega, ki je tudi 
težko govóril, in ga prosili, da bi 
polóžil roko nanj. 33Vzel ga je k sebi, 
stran od množice, mu polóžil prste v 
ušesa, pljunil in se dotaknil 
njegovega jezika. 34Ozrl se je proti 
nebu, zavzdihnil in mu rekel: 
»Efatá!« to je ›Odpri se!‹ 35In takoj 
so se mu odprla ušesa, razvezala se 
je vez njegovega jezika in je pravilno 
govóril. 36 Jezus jim je naróčil, naj 
tega nikomur ne povejo; toda bolj 
ko jim je naročal, bolj so oznanjali 37 

in nadvse začudeni so govorili: »Vse 
prav dela: gluhim daje, da slišijo, 
nemim, da govorijo.« 
 
»ODPRI SE!« 
Ozdravljenje gluhonemega potrjuje 

napoved preroka Izaija, ki v prvem berilu pravi: »Bog sam pride in vas reši. 
Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa.«  
Hans Urs von Balthasar, eden največji teologov našega časa, ob tem razmišlja: 
»Ne gre samo za ozdravljenje telesne hibe, ampak za prispodobo za izraelsko 
ljudstvo, ki dejansko predstavlja celotno človeštvo, ki je naglušno za Božjo 
besedo.« Ko je Jezus kot popotni učitelj rojakom govoril o skrivnostih Božjega 
kraljestva, je svoje govore pogosto končal z besedami: »Kdor ima ušesa za 
poslušanje, naj posluša!« »Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede 
tvojega Sina!« se glasi eden od bogoslužnih spevov pred evangelijem. Naša 
srca morajo biti zorana zemlja, pripravljena sprejeti seme milosti, ki ga seje 
Bog. Če so trda kot kamnita tla, je vsaka setev brez pomena.  
»Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti papež Janez Pavel II., ko je leta 1978 



nastopil službo prvega pastirja in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni: Odprite se 
sočloveku! Odprite se Božji modrosti! Ljudje se preradi zapiramo v ozke kroge 
svojih družin, sorodnikov, prijateljev, enako mislečih, tistih, ki so nam enaki na 
družbeni lestvici.  
Apostol Jakob nas  v berilu opozarja na nevarnosti takšnega zapiranja, ki je 
zastrupljalo celo prvo krščansko skupnost. Apostolska dela poročajo, da so bili 
njeni člani enega duha in srca in da med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni bilo 
vse tako lepo in tudi ni v nobenem današnjem občestvu. »Odpri svoje srce!« 
nas vabi Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se nam prvi odpira in želi, da bi 
se tudi mi ljubeče odprli drug drugemu. Treba je znati pozorno prisluhniti 
ljudem, ki z njimi živimo ali se z njimi srečujemo, potem pa izreči pravo 
besedo.S. Čuk, Misli srca 
 
ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 
V Sporočilih slovenskih škofij na str. 184-185 je Tadej Linasi zapisal: »V 
soboto, 11. septembra je škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice 
ter svetost in stanovitnost že poklicanih. Z geslom »Pridi, išči in se odloči« 
se obračamo na vsa župnijska občestva in na vse molivce za duhovne 
poklice ter mlade, ki so pred osebno življenjsko odločitvijo. Povabljeni vsi, 
da skupaj in posamezno prihajamo pred Gospoda v iskreni molitvi in 
odprti za Svetega Duha iščemo pot, ki nam jo On kaže kot skupnosti 
krajevne Cerkve in vsakemu posamezniku. Pomembno pa je, da se, ko 
spoznamo, kaj je prav, za to tudi odločimo. Letošnji škofijski molitveni dan 
za duhovne poklice bo potekal v Župniji Šmarje pri Jelšah, v župnijski 
cerkvi Marijinega vnebovzetja, v soboto, 11. septembra 2021. Ob 9. uri bo 
molitvena ura in nato sveta maša, ki jo bo ob somaševanju navzočih 
duhovnikov daroval generalni vikar Rok Metličar. V času molitvene ure bo 
tudi program za ministrante, ki so lepo vabljeni. V Župniji Šmarje pri Jelšah 
že dve leti deluje propedevtični letnik za fante iz vse Slovenije, ki v sebi 
čutijo duhovniški poklic in bi želeli vstopiti v Bogoslovje. Prav je, da se na 
tem kraju kot škofija povežemo v molitvi za nove duhovne poklice.« 
Dragi verniki. Prav je, da se tudi mi pridružimo tej molitvi za nove 
duhovniške poklice. Pridite in molimo.  
 
MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN 
V sredo je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Sveta maša bo ob 18. 
uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. 
 
STIČNA MLADIH 2021 
V soboto, 18. septembra bo v cistercijanskem samostanu v Stični potekala 
40. Stična mladih. Letošnje geslo je: »Utrdi moje korake«. Pogoj za vstop 
je PCT (prebolel, cepljen, testiran). Cena vstopnice v predprodaji 10€, na 
dan Stične pa 12€. Stična mladih bo potekala od 10.00 do 22.00. Več 
informacij dobite na spletni strani Stične mladih.  



VEROUČNO LETO 
Spoštovani starši, stari starši in vzgojitelji! 
Papež Frančišek ob različnih priložnostih citira afriški pregovor, ki pravi, da 
je za vzgojo otroka potrebna cela vas. In to je tudi res. Mlajši nas starejše 
gledajo in nas opazujejo in s tem jih – če hočemo ali ne – vzgajamo. 
Starejši vzgajamo mlajše s svojimi besedami, z dejanji, s svojim zgledom.  
Šolsko leto se je začelo. V tem tednu začenjamo tudi z veroučnim letom in 
ne vemo natančno, kaj vse nas 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.  
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 torek, 7. septembra  med 16. in 17.30 uro. V 
tem času bo možno dobiti tudi veroučne knjige za vse razrede verouka. S 
potekom verouka so povezani tudi določeni stroški, ki jih župnija sama ne 
zmore pokriti. Prispevek za verouk je 15€ na otroka, plus stroški za 
veroučne knjige. Če tega kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. 
Denar ne sme in ne more biti razlog, da zaradi tega otrok ne bi hodil k 
verouku. 
Vpis v 1. razred verouka bo možen tudi v soboto, 11. septembra ob 8.30 
uri. Od 1. do 5. razreda poteka verouk v prostorih župnišča na Kristan 
Vrhu, od 6. do 9. razreda pa v Šmarju.  
 

VEROUČNI URNIK 2021- 2022 
 TOREK  PETEK 

1. in 2. razred  15.30 - 16.30 
vsakih 14. dni 

3. razred ob 13.00  

4. razred ob 14.00  

5. razred ob 16.00  

6. razred  Torek 7:15 
 Četrtek 7:15 
 Petek 13:45 

 

7. razred  Torek 12:55 
 Četrtek 7:15 
 Četrtek 14:45 

 

8. razred Ponedeljek 13:45 
Torek 7:15 
Torek 14:45 

 

9. razred Ponedeljek 7:15 
Ponedeljek 14:45 
Torek 13:45  

 



Z veroukom za veroučence od 3. do 5. razreda bomo pričeli v torek, 14. 
septembra, za 1. in 2. razred pa v petek, 17. septembra. V Šmarju 
začnemo z rednim veroukom v ponedeljek, 13. septembra. Poskrbimo, da 
bomo v tednu, ki ga začenjamo nabavili vse kar je potrebno za verouk … 
 
Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov, da bo prepoznavno po 
naših sadovih in ne le po naših besedah. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
Od 6. do 12. septembra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz 
Drviš in Palenc. 
 

23. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

6. 9. 2021 
Bertrand, 
redovnik;  

  

 

Torek 

7. 9. 2021 Regina, 
mučenka   

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Frančiško Šereg 

molitev za duhovne poklice 

Sreda 

8. 9. 2021 
Marijino 
rojstvo 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Marijo Šoštar 

Četrtek 

9. 9. 2021 
Peter Klaver, 
redovnik; 

  

Petek 

10. 9. 2021 
 Nikolaj 
Tolentinski, 
spok.  

  

Sobota 

11. 9. 2021 
 Janez Gabrijel, 
misij. in m. 
 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Francija in Marico 
Vehovar 

Nedelja 

12. 9. 2021 
 24. med letom 
Marijino ime 

9.00 za † Leopoldino Gajser 

za † Ano Boštevc 

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 


