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EVANGELIJ: Če Jezus kliče, se moramo vsemu odreči; Mr 10,17-27 

17Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je 
nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in 
ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da 
bom deležen večnega življenja? 18Jezus mu je 
odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! 
Nihče ni dober razen enega, Boga! 
19Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! 
Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! 
Spoštuj očeta in mater!« 20Rekel mu je: 
»Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje 
mladosti.« 21Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil 
in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, 
kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v 
nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« 22Ta 
beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel 
je namreč veliko premoženje. 23Tedaj se je 
Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: 

»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« 
24Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovóril: 
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! 25Lažje gre kamela skozi 
šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.« 26Ti pa so še bolj 
strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?« 27Jezus se je 
ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri 
Bogu je vse mogoče.« 
 
»KAJ NAJ STORIM?« 

Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti popolnosti, ki naj jo 
izberemo, da se naše prijateljstvo z njim poglobi in utrdi. To, kar nam 
govori, moramo vzeti zares in po tem uravnavati svojo življenjsko pot. Iz 
življenja sv. Antona Puščavnika je znano, da se je za to obliko hoje za 
Kristusom odločil prav ob poslušanju današnjega evangeljskega odlomka. 
»Eno ti manjka: pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš 
zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj«! Bil je prepričan, da so te 
besede namenjen prav njemu – in njihovo naročilo je nemudoma izpolnil. 



Podobno je ravnal sv. Frančišek Asiški: odrekel se je očetovemu bogastvu 
in se »zaročil« z uboštvom, da bi s svobodnim srcem služil Bogu. 

Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil dober in iskren, vendar premalo 
velikodušen, nam hoče povedati, da naj svojega srca ne navezujemo na 
dobrine tega sveta. Te namreč pogosto težijo našega duha, da se ne more 
dvigniti v višine Božjega sveta. 

Smrtno nevarna bolezen materializma ne grozi samo bogatim, saj 
obstajajo tudi ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji mali lastnini. 
Vsakdanje življenjske izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, sovraštva, 
sporov, tožb) povzroči pohlep po imetju! Kakor da bi mogli vse to odnesti 
s seboj čez prag smrti. 

Razumno in modro je na začetku vsakega dne, pa tudi večkrat čez dan, 
prositi Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?« Ne živimo od danes na 
jutri, ustvarjeni smo za večnost, ki jo bomo dosegli, če bomo nabirali 
»zaklade«, ki bodo šli z nami! Bodimo tudi mi kot mladenič pogumni in 
povprašajmo Gospoda, kaj nam je storiti? Pa ne ostanimo zgolj pri 
vprašanju, aktivno in dejavno se na to odzovimo, da bodo naša dejanja 
privedla k rezultatu – večni sreči, polnosti življenja. Po: S. Čuk 

 
TETA: Razigranim otrokom se je pridružil kaplan. V rokah je imel ključe in torbo. 
»Pridite, povabim vas k svoji teti, kateri bom podelil bolniško maziljenje.« 
»Ali bo umrla?« sočutno vpraša Eva. 
»Teta ni na smrtni postelji, ampak jo čaka težka in resna operacija, pa me je 
prosila, da bi ji podelil zakrament bolniškega maziljenja, in ji ga bom. Rekla je tudi, 
naj pripeljem s seboj mlade, in sem se takoj spomnil na vas. Vaši starši so že 
dovolili, da vas po končanem obredu pripeljem domov, zato kar na pot.« 
Nekaj neznanega je leglo med prijatelje. Niso vedeli, kaj naj pričakujejo, a so 
zaupali kaplanu, da bodo doživeli nekaj posebnega. Na vratih jih je sprejela 
prijazna in nasmejana gospa. Njen obraz je izžareval veselje, a čutila se je tudi 
zaskrbljenost. 
»Ste hudo bolni?« z iskrenim srcem vpraša Eva. 
»Sem, draga deklica. Čaka me operacija srca. Zelo verjamem, da me bo Bog 
varoval, a na trenutke me prevzame silna žalost in strah pred bolečino, operacijo in 
smrtjo. Zato sem prosila svojega nečaka, da mi podeli zakrament,« je z nežnim 
glasom povedala teta. 
»Pa kar začnimo,« jih je povabil k obredu kaplan, ki je odprl torbo, vzel iz nje štolo, 
si jo dal okrog vratu in pričel z branjem Božje besede. Zbrano so mu prisluhnili, in 
ko jih je povabil k molitvi za teto, so v srcu vsi iskreno molili zanjo. Z 
blagoslovljenim oljem je teti mazilil čelo in obe dlani, da bi sprejela moč in dar, da 
se še tesneje poveže s trpečim Jezusom. Prosil je tudi, da bi Bog teto potolažil in da 
bi ji pomagal premagovati vse skušnjave in strahove, ki jih doživlja ob bolezni. 
»Hvala ti, da ste prišli,« se je ob zaključku zahvalila teta, »po tvojih rokah se me je 
dotaknil Jezus in v moje srce se je naselil mir.« 
Sobo je napolnila hvaležnost in čutila se je prisotnost Božje ljubezni. 
»Kako fino je, da smo verni,« prekine tišino Luka. 



»Res je,« mu potrdi Blaž, »danes sem ob teti spoznal, da Bog pomaga, če ga goreče 
prosimo.« 
»S tem zakramentom bolnik lažje prenaša bolezen in premaguje skušnjave. Zase si 
želim, da bi bila pripravljena in vi vsi mi stojite ob strani. Zelo sem vam hvaležna, da 
ste tukaj in ste iskreno molili zame.« je rekla teta. »Pridite, v jedilnici bomo 
večerjali, pokramljali in se še malo posladkali.« Ker so se njihovi želodčki že 
oglašali, so otroci hvaležno pogledali in odhiteli za njo. Po: M. Razborške, Marija, naša 

prijateljica 

 
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.  
 
SINODA 2021 - 2023 
Papež Frančišek je za obdobje 2021 – 2023 sklical sinodo, ki se bo začela na 
ravni krajevnih Cerkva, nadaljevala prihodnje leto na celinski ravni, leta 2023 
pa bo 16 redno zasedanje škofovske sinode v Rimu. 
Naslov sinode se glasi: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in 
poslanstvo (misijon) Tema sinode je sinodalnost sama. Sinodalni proces, v 
katerega vstopamo, usmerja temeljno vprašanje: Kako se danes na različnih 
ravneh (od krajevne do vesoljne) uresničuje »skupna hoja«, ki Cerkvi 
omogoča, da oznanja evangelij? H katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi 
rastli kot sinodalna Cerkev? Cilj sinode ni izdelati poročila, temveč sprožiti 
proces boljšega poslušanja v naših občestvih, kar naj privede do prenove 
Cerkve v konkretnem življenju. 
Škofovska sinoda na škofijski ravni se po vsem svetu začenja v nedeljo, 17. 
10. 2021. V celjski škofiji jo slovesno začenjamo v stolnici ob 15. uri s sveto 
mašo, ki jo vodi škof Maksimiljan. Prav je, da se tudi iz naše župnije 
udeležimo slovesnega začetka škofovske sinode na škofijski ravni. 
V pričakovanju pričetka sinode na škofijski ravni pa stolna župnija pripravlja 
slavljenje za mlade s Stična bendom, ki bo v soboto, 16. 10. 2021 ob 20 uri v 
stolni cerkvi sv. Danijela v Celju. Na oba dogodka lepo vabljeni! 
 
MOLITEV ZA SINODO 
Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu.  
Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; 
pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. 
Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. 
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti 
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, 
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti 
in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. 
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, 
v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen. 



DOM SV. JOŽEF – DOBRODELNI ORGELSKI KONCERT 
Dom sv. Jožef Celje vabi na dobrodelni orgelski koncert iz sklopa »Glasba na 
hribu«.  
V nedeljo, 17. oktobra, ob 17. uri bo z nami organistka Marija Snežka 
Podpečan. 
Koncert bo povezoval Jože Andolšek. 
Koncert bo v prid lačnim v Etiopiji. Salezijanec Jože Andolšek, ki že 25 let 
pomaga lajšati revščino v tej prostrani deželi, ki je kar 52 krat večja od 
Slovenije, pravi: „pri delu z revnimi me nagovarja papež Frančišek, ki nas 
kristjane prosi, naj gremo na obrobja, k ljudem, posebno mladim, ki so lačni, 
žejni in bolni.  
Koncert bo v cerkvi sv. Jožefa Celje (udeležba na koncertu je pogojena z 
izpolnjevanjem PCT pogoja, kar bomo ob vstopu preverjali-prosimo za 
razumevanje).Vstop prost – prostovoljni prispevki – vabljeni! 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 11. do 17. oktobra krasijo in 
čistijo cerkev in njeno okolico verniki iz Kristan vrha.  
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Ponedeljek 
11. 10. 2021 Firmin, škof 

  
 

Torek 
12. 10. 2021 

Maksimilijan 
Celjski  

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnca 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
13. 10. 2021 

Koloman, 
puščavnik  

  

Četrtek 
14. 10. 2021 Kalist I., pap. 

  

Petek 
15. 10. 2021 

Terezija 
Avilska, devica 

  

Sobota 
16. 10. 2021 

Marjeta Marija 
Alakok, r. 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Antonijo Čakš 

Nedelja 
17. 10. 2021 29. med letom  

Ignacij 
Antiohijski, 
škof 

9.00 za † Marijo Mlinar 
za † Vinka in Marijo Drofenik, 
Janeza in Nežo Otorepec, dva 
Antona Vozlič 
za † Janeza in Nežo Šuster, Pepco 
Tadina 

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 


