
 

 12. september 2021           -        24. NEDELJA MED LETOM             -          LETO VII,  št.38 
Evangelij: Verujemo v Kristusovo božanstvo, čeprav mora trpeti Mr 8,27-35 

27Tisti čas je šel Jezus s svojimi 
učenci v vasi Cezarěje Filípove. 
Med potjo je učence spraševal: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« 28

 

Odgovorili so: »Janez Krstnik, 
drugi: Elija, spet drugi: Eden od 
prerokov.« 29In vprašal jih je: »Kaj 
pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu 
je odgovóril in rekel: »Ti si 
Kristus.« 30Strogo jim je 
prepovedal, da bi to komu 
povedali. 31In začel jih je učiti, da 
bo Sin človekov moral veliko 
pretrpeti, da ga bodo starešine, 
véliki duhovniki in pismouki zavrgli 
in umorili in da bo po treh dneh 
vstal. 32O teh stvareh jim je odkrito 
govóril. In Peter ga je potegnil k 
sebi in mu začel braniti. 33On pa se 
je obrnil, pogledal po učencih in 
posváril Petra: »Poberi se! Proč od 
mene, satan, ker ne misliš na to, 
kar je Božje, ampak na to, kar je 
človeško!« 34Tedaj je poklical k 

sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se 
odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. 35Kdor namreč hoče rešiti svoje 
življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi 
evangelija, ga bo rešil.« 
 

VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI 
Po besedah apostola Pavla mora »vera delovati po ljubezni«. O tem nas prepričuje 

tudi apostol Jakob v drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima 
vero, del pa nima?« Raoul Follereau v eni svojih knjižic piše, kako je neki »neoporečen« 
kristjan ob koncu življenja prišel pred Boga in mu dejal: »Gospod, vse življenje sem ti 



zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res so čiste, vendar so tudi 
prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo med nami, ki živi svoje krščanstvo 
površno, brezosebno, iz navade. Jezusovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je 
Jezus Kristus?« To terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, ki ga ne 
bomo izrekli z jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po Jezusovi poti, nad katero 
se razteza senca križa. Jezus nam daje vedeti, da njegov odhod v trpljenje in smrt ni 
samo njegov, temveč tudi vseh tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov 
nauk o veri in delih svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska 
vera. Vera, ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe je sebičnost, 
egoizem, ki je nezdružljiv z vero, katere ni mogoče ločiti od ljubezni. 

Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj 
umetnosti iskal kakšno izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni starin je 
odkril kip Križanega, ki je bil hudo poškodovan med državljansko vojno. Kupil ga je in 
sklenil, da ga dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če že vpričo mojih 
polomljenih udov obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali moje podobe, kako da 
ti ne pride na misel toliko in toliko tistih, ki žalijo, ranijo, zlorabljajo in pohabljajo svoje 
brate v času po vojni? … Poglej, neizmerno veliko kristjanov se utaplja v pobožnosti, v 
svečah in cvetju nad lepimi Kristusi, pri tem pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na 
grde, polomljene in trpeče Kristuse. S tem se ne morem strinjati.« Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in 
rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In 
začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo 
starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh 
dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril. In Peter ga je potegnil k 
sebi in mu začel braniti. (Mr 8,29–32) 

 
V življenju slehernega človeka je mnogo stvari, ki jih le s težavo dojema 

razum. Duhovni svet je še posebno trd oreh za marsikaterega sodobnika, 
enako svet Jezusa Kristusa in skrivnost odrešenja. 

Marsikdo ne more sprejeti Boga, ki bi bil tako drugačen od njegovega 
pojmovanja. Oddalji se, ker hoče ohraniti »zdravo človeško logiko«. 

Prvo znamenje jasnosti je opazno v Petrovi izpovedi vere, da je Jezus 
Kristus Maziljenec in Božji poslanec. Toda to je le kakor sončni žarek, ki se 
je za trenutek prikazal skozi gozd, za trenutek širok, toda kmalu skoraj 
ponovno izgubljen med drevesi. Resnica, da mora Jezus trpeti in umreti, je 
za njegovo razumevanje pretežka. Tudi za marsikoga izmed nas. 

Vsakdo izmed nas je povabljen, da razmisli o jasnosti in slepoti v lastni 
veri …, o tem, kako dojemam Kristusa … In nenazadnje: ali sem pripravljen 
sprejeti evangelij, Kristusa z vsemi dejstvi, ali le to, kar je mi pri njem 
ugaja?  Bogoslužno leto B 
 



ODLOK O PREUREDITVI DEKANIJ V ŠKOFIJI CELJE 
Po posvetovanju s sodelavci, v duhu vizije razvoja škofije ter v pripravi volitev 
Duhovniškega sveta in imenovanja novih dekanov s 1. septembrom 2021 
ukinjam razdelitev škofije na naddekanate in preurejam dekanije v Škofiji Celje. 
Dosedanji Dakanija Celje in Dekanija Nova Cerkev se združita v Dekanijo Celje – 
Nova Cerkev. 
Dosedanji Dekanija Gornji Grad in Dekanija Šaleška dolina se združita v Dekanijo 
Gornji Grad – Šaleška dolina.  
Dosedanje Dekanija Kozje, Dekanija Rogatec in Dekanija Šmarje pri Jelšah se 
združijo v Dekanijo Kozje – Rogatec – Šmarje pri Jelšah. 
Dosedanji Dekanija Laško in Dekanija Videm ob Savi se združita v Dekanijo Laško 
– Videm ob Savi.  
Dosedanji Dekanija Žalec in Dekanija Braslovče se združita v Dekanijo Žalec – 
Braslovče. 

škof Maksimiljan 
V Celju, na god svetega Janeza Marije Vianneya, 4. avgusta 2021. 
 
VEROUČNO LETO: V tednu, ki je pred nami začnemo z veroukom v veroučni 
učilnici. Tukaj je verouk ob torkih za veroučence od 3. do 5. razreda in ob petkih 
za 1. in 2. Razred. V kolikor še niste poskrbeli za učbenike, delovne zvezke, … 
storite to v torek oz. v petek pri uri verouka.  
Vse spodbujam in vabim k rednemu obisku nedeljskih in prazničnih svetih maš.  
 
STIČNA MLADIH 2021: V soboto, 18. septembra v cistercijanskem samostanu v 
Stični poteka 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.  
 
TEDEN MLADIH 
Od 12. do 18. septembra bomo v Sloveniji prvič praznovali TEDEN MLADIH. V 
tem tednu smo še posebej povabljeni k molitvi za mlade. 
MOLITEV ŽUPNIJE ZA MLADE 
Z nami bodi, o Gospod, ko se spominjamo vseh mladih, 
ki sredi hrupa sveta iščejo pravo smer življenja. 
Poznaš jih, saj si jih ustvaril in jih ljubeznivo spremljaš. 
Bodi Ti sam njihova moč, da bodo odgovorili na klic, 
s katerim kličeš vsakega od njih k polnemu življenju. 
Našim občestvom podari milost, da postanejo kraj,  
kjer bodo mladi našli dom.  
Vodi nas, da bomo njihovo navdušenje, 
mladost in vero sprejeli kot tvoj dar. Amen.  
Zdrava Marija … 



DOM SV. JOŽEF 
Člani kulturno – umetniške skupine z Jožefovega hriba vabijo na 4. uprizoritev 
več kot 300 let starega dela »Veliki oder sveta« avtorja Pedra Calderona de la 
Barce, ki bo v petek, 17. septembra 2021 ob 20. uri v atriju Doma sv. Jožef. Vstop 
je prost.  
 
ROMANJE V MEĐUGORJE! 
Oznanjamo romanje v Međugorje. V kolikor bo to dovoljeno od 24. - 26. 9. 2021. 
Seveda pod pogoji PCT. Cena je 115€. Zaradi lažje organizacije se prijavite pri 
Marinki Kralj na št. 031 658 455, oz. e naslov: tetika@gmail.com  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
Od 13. do 19. septembra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz 
Kačjega Dola.  
 

24. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
13. 9. 2021 

Janez Zlatousti, 
škof 

  
 

Torek 
14. 9. 2021 

Povišanje sv. 
Križa 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Janija Pirša 
za † Ano Zvonar (obl.) 
za † Ivanko Drofenik 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
15. 9. 2021 

Žalostna Mati 
Božja 

  

Četrtek 
16. 9. 2021 

Kornelij in 
Ciprijan, muč. 

  

Petek 
17. 9. 2021 

Robert 
Belarmino, škof, 

  

Sobota 
18. 9. 2021 

Jožef 
Kupertinski, 
duh. 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija in Marico 
Vehovar 

Nedelja 
19. 9. 2021 

25. med letom  
Januarij, škof in 
mučenec 

9.00 za † Ivanko in Emo Drofenik in 
starše Cokelc 
za † Veroniko Novak 

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 


