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Evangelij: Jezusov učenec je drugim 
služabnik Mr 9,30 37 
 30Tisti čas so Jezus in njegovi učenci 
prepotovali Galilejo, vendar ni žělel, 
da bi kdo to izvedel. 31Učil je namreč 
svoje učence in jim govóril: »Sin 
človekov bo izročën v človeške roke 
in ga bodo umorili, ko pa bo 
umorjen, bo po treh dneh vstal.« 
32Oni niso razumeli te besede, a so 
se ga bali vprašati. 33Prišli so v 
Kafarnáum.  Ko je bil v hiši, jih je 
vprašal: »O čem ste se menili med 
potjo?« 34Oni pa so molčali, kajti 
med potjo so razpravljali med seboj, 
kateri izmed njih je največji. 35Tedaj 
je sédel, poklical dvanajstére in jim 
rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo 
izmed vseh zadnji in vsem 
služabnik.« 36In vzel je otroka, ga 
postavil mednje, ga objel in jim 

rekel: 37»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 
kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« 

OTROK – MERILO STANJA DRUŽBE 
Jezusovi učenci so se zanimali za položaje in mesta. Kaj bi za resne in 

ambiciozne može lahko bilo pomembnejše, kot so položaj, ugledno mesto 
in družbeni prestiž? In za žene na poti emancipacije velja očitno enako. 
Njim pravi Jezus, da je služenje edino merilo prave človekove veličine. V 
sredo njihove spoštovanja vredne družbe je postavil otroka. Učenci so to 
morda občutili kot nekaj neprimernega. Otrok vendar lahko le moti. Jezus 
pa jih je s takšnim ravnanjem želel opozoriti na nekaj, kar je zares 
pomembno, kar človeka zares dela velikega. Govori jim: »Kdor sprejme 
enega takih otrok, sprejme mene in tistega, ki me je poslal.« Služiti otroku 
pomeni služiti Bogu. Nič ni večjega kot služiti Bogu. Sprejeti otroka ne 



pomeni dati miloščine in ga nato poslati vstran, temveč pomeni sprejeti 
skrb in odgovornost zanj. 

Nekateri zastopajo mnenje, da je Jezus kot primer služenja ta primer 
izbral zato, ker so v njegovem času otroke imeli za najmanj vredne in so 
bili deležni najmanj spoštovanja. S primerom otroka je Jezus želel 
povedati, da morajo učenci služiti tudi najmanjšim. Mogoče bi lahko šli še 
dlje in rekli, da je Jezus tukaj uporabil primer, ki ga ne bi mogli 
nadomestiti z nobenim drugim. Postavil je namreč splošno merilo tega, 
kar je v človekovem življenju in ravnanju zares pomembno in prav. Danes 
lahko to posebno dobro razumemo. Otroci, posebej majhni, so velikokrat 
izpostavljeni okolici, pred katero so nemočni. Vemo, kako zelo je uspešen 
razvoj otroka pogojen tudi z okoljem, v katerem živi. V skladu s tem se na 
razvoju nekega otroka lahko razbere tudi stanje njegove okolice. Otroci so 
najbolj nemočni in najbolj občutljivi člani človeške družbe. Z njimi ni 
mogoče nekaznovano in brez posledic manipulirati. Lahko jih označimo za 
seizmografe človeške družbe. Odrasli lahko nekaj zakrivamo sebi in 
drugim. Z mnogimi besedami in opravičili si lahko zamegljujemo resnico. 
Stanje otrok pa kaže, kaj se v človekovem življenju, posebej v skupnem 
življenju zares dogaja. 

 
KDOR RES SPREJME KRISTUSA 

Kristus v današnjem evangeliju ponovno napove, da bo »izročen v človeške 
roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal« (Mr 9,31).  
Učence tako pripravlja na osrednji dogodek svojega življenja – veliko noč. Kar 
samo od sebe se zastavlja vprašanje, le zakaj so se ljudje zarotili proti Kristusu. 
Zakaj so mu povzročili toliko trpljenja in toliko zla in na njem pokazali toliko 
sovraštva, da so ga umorili? Ravnanje ljudi je še toliko bolj nerazumljivo, ker 
vemo, da je Kristus utelešena ljubezen nebeškega Očeta, da je tako ljubil 
človeštvo, da se njegova ljubezen ni ustavila niti pred žrtvijo in trpljenjem.   

Lahko bi rekli, da znani rek ne drži vedno: »Ljubi, da boš ljubljen.« Ko pa sem 
samo jaz srečal že toliko ljudi, ki so doživeli nasprotno: starše, ki so vse naredili 
za otroke, pa niso prejeli niti najmanjše zahvale. Ljudi, ki so toliko storili za 
druge, pa niso doživeli niti hvaležnosti, kaj šele povračila. Človek, ki bo ljubil 
zato, da bo ljubljen, bo prej ali slej razočaran in lahko celo zagrenjen. Zato se 
raje ravnajmo po besedah: Ljubim, ker sem ljubljen. Ker me Bog ljubi, ljubim 
druge.  

Kristjani prihajamo v cerkev in k zakramentom, da obnavljamo spomin na 
to, kako smo dragoceni Bogu in kako nas ljubi in se učimo pri Kristusovi 
darujoči se ljubezni, da jo lahko potem darujemo drugim. Samo ljubljeni 
ljubimo. In ker sem ljubljen, zmorem ljubiti prvi. 

V današnjem evangeliju se učenci prepirajo med seboj, kdo je med njimi 
največji (prim. 34). In za »stolčke« se prepirajo tik za tem, ko jim Kristus 
razodene, da jih tako ljubi, da bo šel v smrt zanje … Na njihove »karierske« 
načrte tako Kristus pravi »… kdor mene sprejme«. Kdor resnično sprejme 
Kristusa v svoje srce in na sebi izkusi Božjo ljubezen, bo sposoben velikih stvari. 
Sposoben bo narediti prvi korak do drugega in sprejeti tisto, česar sicer ne bi 
zmogel. Sposoben se bo odpovedati prvemu mestu, ne da bi bil zaradi tega 



zagrenjen, saj je prej okusil »kako dober je Gospod« (Ps 34,9 in 1 Pt 2,3) in kako 
»močna je do nas njegova ljubezen« (Ps 117,2). Po: B. Rustja 

 

SLOMŠKOVA NEDELJA 
V Sloveniji obhajamo god bl. Antona Martina Slomška 24. septembra, 
Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu 
dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov 
god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, njegovo 
delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz. 
razglasitvijo za blaženega je bil 24. September kot dan Slomškove smrti 
(1862) dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo 
oz. razglasitev za svetnika. 
 
Slomškovo nedeljo letos praznujemo v nedeljo, 26. septembra 2021. 
Osrednja slovesnost bo pri Sv. Jožefu v Celju. Ob 15.00 bo molitvena ura, 
ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju navzočih duhovnikov 
daroval upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres.  
V soboto, 25. septembra pa se na Ponikvi obhaja Slomškov dan – srečanje 
učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev od 9.30 do 15. ure. Ob 12.30 
uri je sv. maša. Somaševanje bo vodil celjski škof msgr. dr. Maksimiljan 
Matjaž.  
 
MOLITEV ZA KANONIZACIJO BLAŽENEGA ŠKOFA ANTONA MARTINA 
SLOMŠKA 
Nebeški Oče! 
Blaženi škof Anton Martin Slomšek 
je luč na poti našega krščanskega življenja. 
Naj nas spremlja njegov zgled 
in podpira njegova priprošnja, 
da bomo v edinosti s teboj 
in med seboj napredovali v veri, 
upanju in ljubezni in bodo uslišane 
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 
Blaženi Anton Martin Slomšek.  
Prosi za nas! 
 
POGOJI ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI 
Spoštovani verniki! Za udeležbo pri sv. maši moramo na podlagi veljavnih 
predpisov odslej izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, cepljenje, testiranje).  
Prosimo tudi, da v cerkvi nosite zaščitno masko in si ob vstopu in izstopu 
razkužite roke. 
Mladi do 15 leta za obisk sv. maše ne potrebujejo izpolnjevati pogoja PCT.  
Hvala za razumevanje. 



MINISTRANTSKO SREČANJE:  V torek, 21. 9. 2021 ob 17.15 uri vabim 
ministrante, da se preštejemo in se spet pripravimo za predano in redno 
služenje v ministrantskih vrstah. Zberemo se pred cerkvijo. Vabljeni 
zdajšnji in novi ministranti. Še posebej pa bomo veseli, da se število 
ministrantov poveča in se nam pridružijo novi člani.   
 
SESTANEK S STARŠI VEROUČENCEV  
V torek, 21. 9. 2021 ob 18.30 uri v veroučni učilnici sestanek s starši 
veroučencev 3. in 4. razreda. Dragi starši lepo vabljeni.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
Od 20. do 26. septembra krasijo in čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz Laš.  
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Ponedeljek 
20. 9. 2021 

Andrej Kim Tae-
gon,duh. 

  
 

Torek 
21. 9. 2021 

Matej, ap. in 
evangelist 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za †  Frančeka Kregarja in 
družino Kregar 
za † Janeza, Vilija in Lojzko 
Strašek, + starše Mikola in 
Jagodič 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
22. 9. 2021 

 Florencij, 
duhovnik 

  

Četrtek 
23. 9. 2021 

Pij iz 
Pietrelcine,duh. 

  

Petek 
24. 9. 2021 

Anton Martin 
Slomšek 

  

Sobota 
25. 9. 2021 

Sergij 
Radoneški, 
menih 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za milost sv. vere, zdravje in 
blagoslov v družini 

Nedelja 
26. 9. 2021 

26. med letom  
Kozma in 
Damijan,mučen. 

9.00 za † Franca in Matildo Strašek 
in Božičeve 
za † Ivana Žeraka, Franca 
Šoštar in starše 

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 


