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Evangelij: Kar je Bog združil, naj človek ne loči Mr 10,2 16 

2Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi 
Jezusa preizkušali, so ga vprašali:  »Ali je 
dovoljeno možu odsloviti ženo?« 
3Odgovóril jim je: »Kaj vam je naróčil 
Mojzes?« 4Rekli so: »Mojzes je dovôlil 
napisati ločitveni list in jo odsloviti.« 
5Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše 
trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, 
6na začetku stvarjenja pa ju je Bog 
ustvaril kot moža in ženo. 7Zaradi tega bo 
mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil 
svoji ženi in bosta oba eno telo. 8Tako 
nista več dva, ampak eno telo. 9Kar je 
torej Bog združil, tega naj človek ne 
ločuje!« 10Ko so bili v hiši, so ga učenci 
spet spraševali o tem. 11In govóril jim je: 
»Kdor se loči od svoje žene in se oženi z 
drugo, prešuštvuje z njo; 12in če se ona 
loči od svojega moža in se omoži z 
drugim, prešuštvuje.« 13Prinašali so mu 

otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali. 14Ko je Jezus to 
videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k 
meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. 15Resnično, povem 
vam:  Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride 
vanj.« 16In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. 
 
POSVEČENA SKUPNOST 

Po Božji podobi ustvarjen človek je narejen tako, da ne more biti sam. 
V človeškem srcu je ljubezen, iskra podobnosti z Bogom, saj ljubezen 
povezuje med seboj tri Božje osebe. Ljubezen vedno potrebuje nekoga, da 
se mu razodene. Večina ljudi na svetu ima »poklic«, da ob svojem času, ko 
dosežejo duševno in telesno zrelost, osnujejo skupnost, ki ji pravimo 
družina. O družini je bila napisana cela gora knjig in izrečenih je bilo veliko 
lepih in globokih misli. Temeljna pa je ta, ki smo jo slišali v prvem berilu in 
jo je Jezus navedel pred farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni, medsebojne 



privlačnosti) bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in 
bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v svojem srcu, in iz potrebe, da bi 
to ljubezen nekomu dal, v zameno pa bi od njega prejel ljubezen, zrel 
človek zapusti družino, v kateri se je rodil in kjer je odraščal. 

V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in nalogo. Mož naj bi bil modra 
glava družine, žena pa njeno srce, ki s svojo prirojeno nežnostjo prinaša v 
družinsko skupnost toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci naj bi s 
hvaležnim in učljivim srcem posnemali vse dobro, kar na starših vidijo. 
Krščanski zakonci imajo pravico in dolžnost, da vsak zase in drug za 
drugega prosijo Boga, naj v njih okrepi milost zakramenta svetega zakona. 
To ni enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak neusahljivi vir milosti in 
moči, ki se mora stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih vplivih, 
predvsem svoje domače družine. Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine 
lastnosti, ki oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze že zgodaj v domači 
hiši, v družini od staršev pa tudi od drugih članov družine. Glavni vpliv, s 
katerim starši oblikujejo svoje otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo 
vsakdanje ravnanje in govorjenje, pri katerem niti ne mislijo, da z njim 
vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo: glavni zgled, s katerim starši 
otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v tem, kaj in 
kakšni so.« Po: S. Čuk 
 
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus 
to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, 
in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: kdor 
ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objel jih je, 
položil nanje roke in jih blagoslavljal. Mr 10,13–16 
 
Z ROŽNIM VENCEM V SMERI BOŽJEGA KRALJESTVA 

Bog je ustvaril človeka po svoji podobi in mu vdihnil dušo. Tako smo 
postali povezani v ljubezni z Bogom in ljudmi.  

Nastanek rožnega venca in praznik, povezan z njim, ki ga obhajamo na 
tokratno nedeljo, je nastal prav iz ljubezni do Boga in Marije. Že od 12. 
stoletja naprej se je širila pobožnost, v kateri so v molitvi ponavljali 
zdravamarijo. Navada ponavljati zdravamarijo trikrat po petdesetkrat, 
vsega skupaj torej 150-krat, kot je število psalmov Stare zaveze. Kmalu so 
takšni ustni molitvi začeli dodajati Kristusove in Marijine skrivnosti. 
Nedolgo za tem je ta oblika dobila ime »rosarium«, to je venec rož, rožni 
venec po zgledu vencev iz rož, kakršne so tedaj ženini polagali na glavo 
nevestam. Uporabljanje vrvice pri molitvi rožnega venca in na njej 
nabranih »jagod« izvira iz praktične potrebe, prišla pa je ta navada na 
zahod iz vzhoda, kjer npr. menihi na gori Atos že od nekdaj uporabljajo 
podobno vrvico z nabranimi jagodami kakor naš rožni venec (imenovan 
tudi molek). 



V hrupu, v vrvežu, v sodobnem tehničnem svetu ni več prostora za 
molitev, a prav v tem nemirnem, hrupnem svetu je molitev še kako 
potrebna. Molitev je zaupen in vdan pogovor z Bogom. Misel na Božjo 
vsepričujočnost je osnova vsake iskrene molitve. V molitvi si izprašujemo 
vest. Molitev je iskanje zadnjih vzrokov našega ravnanja in urejevanje 
najtežjih in najbolj zapletenih zadev našega srca. V molitvi prodiramo v 
bistvo in smisel življenja. V molitvi iščemo in najdemo tolažbo, v molitvi 
prosimo odpuščanja za krivice, ki smo jih storili Bogu samemu in 
bližnjemu. V molitvi prosimo za uspeh pri delu, za zmago nad kakršnimkoli 
napori. Molitev nam bo tudi zadnja uteha in pomoč v smrtni stiski, ko se 
bo duša ločila od telesa, stopila pred Boga, na prag večnosti. 

Tudi molitev in pripravljenost sprejemati vsakogar, pa četudi 
najmanjšega izmed nas, je sigurna pot do Božjega kraljestva.  Bogoslužno leto B 

 
MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: V mesecu oktobru vas še 
posebej vabim, da se z rožnim vencem v roki pogosto približamo  
rožnovenski Materi Božji. Tako bomo v oktobru še bolj povezani z njo, ki je 
bila z Jezusom vsak trenutek njegovega zemeljskega življenja.  
 
PROPEDEVTIČNI LETNIK V LETU 2021/22: Že tretjo leto zapored v župniji 
Šmarje pri Jelšah od meseca oktobra do junija v prostorih župnišča bivajo 
fantje, ki v sebi čutijo duhovniški poklic in razmišljajo o tem, da bi postali 
duhovniki. Od nedelje, 3. oktobra naprej bo v župnišču življenje še bolj 
živo, saj se bo nam trem pridružilo pet fantov, ki bodo v tem letu še bolj 
spoznavali in prepoznavali svojo poklicanost za duhovniški poklic. : Iz vseh 
treh župnij jim želim dobrodošlico in lepo počutje med nami. Vsi pa smo 
povabljeni, da te mlade fante podremo z molitvijo pri njihovem 
prepoznavanju duhovne poklica. 
 
SKAVTI VABIJO: Bodi vedno pripravljen polepšati dan starejšemu, 
odstraniti vejo s ceste, v naravi občudovati Stvarnika, si žvižgati, a se ne 
požvižgati, skuhati kosilo presenečenja, se družiti s svojimi vrstniki. Bodi 
vedno pripravljen se prijaviti k skavtom. Skavti Šentjur 1 vabijo na prvo 
srečanje, ki bo v soboto, 9. 10. 2021 ob 17. uri na dvorišču pred Cerkvijo v 
Šentjurju. Skavtska srečanja so namenjena za otroke in mlade, ki so stari 
od 8. do 20. let.  Prijavite se na: sentjur1@skavti.si ali 031/436 116.  
  
SVETOPISEMSKA SREČANJA: V sredo, 6. oktobra ob 19.30 uri lepo vabim 
vse, ki bi želeli globlje spoznati Boga, na svetopisemsko srečanje. Skupaj 
bomo prebirali Matejev evangelij in skušali odstirati obličje Boga. Srečanje 
bi imeli v veroučni učilnici pri župnišču v živo pod pogoji PCT, enkrat 
mesečno. Obenem bomo imeli tudi računalniško povezavo preko Zoom-a 
za vse, ki težko pridejo v živo. Kdor bi želel spremljati na ta način, naj 
pošlje "pozdrav" na: janez.kozinc@gmail.com 

mailto:sentjur1@skavti.si
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SREČANJE DUHOVNIKOV DEKANIJE KOZJE – ROGATEC – ŠMARJE PRI 
JELŠAH: V sredo, 6. oktobra bomo duhovniki dekanije Kozje – Rogatec – 
Šmarje pri Jelšah imeli srečanje oz. rekolekcijo v župniji Šmarje. Nova 
dekanija obsega 31 župnij in od tega je 12 župnij v soupravi. Na ozemlju te 
nove dekanije deluje 25 duhovnikov. Skupno srečanje bomo začeli s sveto 
mašo ob 9.30 uri. Vabljeni, da se nam pridružite pri sv. maši.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 3. do 10. oktobra krasijo in 
čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz Hajnskega.  
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Ponedeljek 
4. 10. 2021 

Frančišek 
Asiški, red. 

  
 

Torek 
5. 10. 2021 

Marija Favstina 
Kowalska, red. 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Frančeka Kregarja, družino 
Kregarja  
za † družino Orešič in Kovačič 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
6. 10. 2021 

Bruno, ustan. 
kartuz. 

  

Četrtek 
7. 10. 2021 

Rožnovenska 
Mati Božja 

  

Petek 
8. 10. 2021 

Benedikta, 
mučenka  

  

Sobota 
9. 10. 2021 Dionizij, škof in 

tov., mučenci 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Ivanko in Franca Šket, 
Ferdinanda Otorepec in 
Brankota Otorepec 

Nedelja 
10. 10. 
2021 

28. med letom  
Florcij in Kasij, 
muč. 

9.00 za † Leopoldino Gajser 
- v zahvalo, priprošnjo in za 
zdravje 
za † Janeza in Marijo Šoštar 
za † Karla Krišek, Janka 
Tramšeka in + starše Medved 

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


