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Evangelij: Pismo se izpolnjuje na Jezusu Lk 1,1 4; 4,14 21 

1

 Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o 

dogodkih, ki so se zgodili med nami, 
2 

kakor 

so nam jih sporočili tisti, ki so bili od začetka 

očividci in služabniki besede, 
3

 sem sklenil tudi 

jaz, ko sem vse od začetka natančno 

poizvedel, tebi, spoštovani Teófil, vse po vrsti 

popisati, 
4

 da spoznaš zanesljivost naukov, o 

katerih si bil poučen. 
14

 Tisti čas se je Jezus v 

môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je 

razširil po vsej okolici. 
15

 Učil je po njihovih 

shodnicah in vsi so ga slavili. 
16

 Prišel je v 

Nazaret, kjer je odraščal.  V soboto je po svoji 

navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, 
17

 in 

podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je 

zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano . 
18

 

›Duh Gospodov je nad menoj, ker me je 

mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal 

me je, naj oznanim jetnikom prostost in 

slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na 

svobodo, 
19

 da oznanim leto Gospodove milosti.‹ 
20

 Nato je zvitek zvil, ga vrnil 

služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 
21

 In začel jim je govoriti: 

»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« 

EVANGELIJ PO OČETU 

Pri vsaki maši pridejo kar kmalu po začetku na vrsto branja, ki jim na koncu dodamo 

oznako: »To je Božja beseda, to je Kristusov evangelij.« 

Kako moremo reči za katero besedo, da je Božja? Jo je Bog napisal? Kako je evangelij 

Kristusov, ko pa vemo, da ni prišla do nas niti ena beseda, ki bi jo bil On sam napisal. 

Knjige Stare zaveze so napisali navdihnjeni preroki, knjige Nove zaveze pa Kristusovi 

sodobniki. Eden od teh je bil Luka. Kristusa osebno ni poznal, živel pa je v skupnosti 

vernikov, od katerih so mnogi Kristusa poznali, poslušali njegove besede in opazovali 

njegova dejanja. Luka pripoveduje, kako je od njih skrbno poizvedoval, kaj so ob Kristusu 

doživeli, nato pa je vse natančno popisal. Tako je nastal evangelij po Luku, ali bolje: 

Kristusov evangelij, kakor ga je spoznal, razumel, živel in napisal Luka. Podobno so 



nastali tudi ostali trije evangeliji. V širšem pomenu pa smemo reči; da je v dobrih dveh 

tisočletjih obstoja krščanstva bilo uresničenih toliko evangelijev, kolikor je bilo ljudi, ki so 

v Kristusa verovali in se trudili živeti po njegovem nauku.  

Luka Kristusa ni poznal. Ne poznajo ga tudi tisti, ki njegov evangelij danes oznanjajo. 

Vsak oznanjevalec pa s svojo vero, svojim študijem, molitvijo, premišljevanjem in 

prizadevnostjo piše svoj evangelij. Ko ga drugi poslušajo in opazujejo, morejo reči: to je 

pa evangelij po našem župniku, po našem kaplanu, po našem katehetu. Otroci morejo 

reči: to je pa evangelij po našem očetu, po naši mami, po naši botri. Enako velja za 

papeža, škofe, krščanske politike, pesnike, pisatelje, časnikarje, zdravnike. 

Štirje evangelisti se v opisovanju Kristusa v nekaterih rečeh razlikujejo, a Kristus ostaja 

eden. Tako je tudi z uresničevanjem Kristusa pri vsakem od nas. Vsakdo ga živi drugače, 

po svoji meri in po svojih zmožnostih, a v vsakem in v vseh odseva eden in isti Kristus.
 

Dobri Bog, 

Danes, ko obhajamo nedeljo Božje besede, bi se ti radi zahvalili za vse, ki so 

jo zapisali v knjigo vseh knjig, pa tudi za vse, ki jo še danes širijo med nas. 

Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej,  v naša življenja prinaša upanje in 

zaupanje. Naj bomo tudi mi dejavni pričevalci te Besede v našem vsakdanu. Naj 

jo vsakdo, ki se srečuje z nami, v naših dejanjih in načinu življenja prepozna.  

Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, ki se skriva v Svetem pismu. V družinah 

pa ob svoji živi Besedi zberi člane, kakor so se v tvojih časih zbirali pismouki v 

shodnici. Naj bo Sveto pismo knjiga, iz katere bomo sleherni dan črpali moč in 

vzpodbude, da postajamo vse bolj tvoji. Amen.  

*** 

Nezavedno hrepenim po Besedi. Po Besedi, ki ne stoji le na začetku svarjenja, 

temveč tudi na mojem začetku. Tudi moje spočetje se je najprej spočelo na besedni 

ravni: »Rad te imam,« je rekel moj oče moji mami, tako vsaj pravita in nobenega pravega 

razloga nimam, da jima ne bi verjel. In tudi v začetku mojega naroda stoji Beseda: 

zapisana, tiskana Beseda, ki nas je kot narod ustvarila, konstituirala, nas potisnila v vidno 

polje zgodovine. In ta zapisana Beseda je bila, o čudo, duhovna, pobožna, če hočete. 

Oče naroda, kot Trubarja zaradi njegovih zaslug in del imenujemo, ni bil neki nesrečen, 

trpeč pesnik, ampak duhovnik, res reformator, a vendarle duhovnik, vernik, Božji 

služabnik, služabnik Besede.In ko v skrbi za svoje telo vse bolj pazimo, s čim se hranimo, 

se zdi, da vse manj pazimo, s čim hranimo svojega duha. Zmeraj bolj pozabljamo in 

tajimo, kaj je stalo in še stoji v našem začetku, kot da nam konec ni vse bliže. S pisano, 

tiskano besedo si polnim srce, in saj veste: česar je polno srce.  O, Beseda! Gregor Čušin,  

DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA 

Ob petkih, po večerni sv. maši, ob 18.45 v veroučni učilnici pri župnišču v 

Šmarju poteka Delavnica molitve in življenja. Lepo vabljeni! Pridite, naučimo se 

moliti, da se bomo naučili živeti! Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija 

Slemenšek. 

 



DEKANIJSKO SREČANJE SODELAVCEV KARITAS 

Škofijska Karitas Celje v mesecu januarju pripravlja na dekanijski ravni srečanja 

sodelavcev župnijskih Karitas z naslovom Izzivi za naše dobrodelno poslanstvo v 

luči sinodalne poti. Spregovorili bodo tudi o evropski hrani v letu 2022.  

Za našo dekanijo bo srečanje v ponedeljek, 24. 1. 2022 ob 18. uri v župnijski 

cerkvi v Šmarju. Člani/ce Župnijske karitas lepo vabljeni. 

  

PREDVIDENI DATUMI SLOVESNOSTI  SV. OBHAJILA IN BIRME 

Beseda zakrament izvira iz latinske besede sacramentum, ki je sestavljanka dveh 

besed: sacer in mentum. Beseda sacer pomeni sveto. Sveto je nekaj, kar nam 

veliko pomeni; nekaj, kar je nedotakljivega; nekaj, kar ima veliko vrednost. Sveto 

je tisto, kar izvira od Boga ali pa se Boga neposredno dotika in je zato deležno 

posebne obravnave ali češčenja. Mentum pa je pridevnik, ki označuje dogodek. 

Zakramenti so tako postavljeni h ključnim dogodkom našega življenja, da ga 

naredijo bogatejšega, polnejšega in predvsem bližje Bogu. 

Predvideno je, da bomo imeli v tem letu slovesnost prvega sv. obhajila:  

Sladka Gora –  nedelja, 15. maj ob 10.30 uri; 

Kristan Vrh – nedelja, 22. maj ob 10. uri, in  

Šmarje pri Jelšah – nedelja 29. maj ob 10.15 uri. 

Sv. birma pa naj bi bila v župniji Šmarje pri Jelšah v soboto, 21. maja ob 10. uri.  

  

VEROUK: Zaradi velikega števila obolelih in karanten bomo do nadaljnjega imeli 

verouk na daljavo – po e-pošti. Prosim, da starši veroučencev 3. razreda 

vzpostavite stik z g. Janezom Kozincom (031/219 446) glede verouka na 

daljavo. Hvala za razumevanje.  

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV: Od 18. do 25. januarja 

obhajamo Teden molitve za edinost kristjanov. Letošnji teden molitve za edinost 

kristjanov obhajamo že znotraj triletnega sinodalnega dogajanja. Papež Frančišek 

je ob odprtju sinode rekel: »To sinodo živimo v duhu molitve, s katero se je Jezus 

obrnil na Očeta za svoje: 'Da bi bili vsi eno' (Jn 17,21). K temu smo poklicani: k 

edinosti/enosti, k občestvu, k bratstvu, ki izhaja iz tega, da čutimo, da nas 

objema edina Božja ljubezen.« Kardinal Raniero Cantalamessa je nekoč dejal: »Če 

se bomo kristjani obrnili h Kristusu in bomo skupaj hodili k njemu, se bomo 

zbližali, dokler ne bomo postali to, za kar je molil da bi bili eno z njim in z 

Očetom«. Če bomo upirali pogled v Jezusa in ne v svojo razdeljenost, če bomo 

zmogli prositi Svetega Duha, naj nam omehča srce do drugih, bomo zagotovo 

našli milost, da se bomo znova združili v ljubezni in edinosti.  

 

MOLITEV ZA EDINOST 

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, 

da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, 

kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika 

nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. 

Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, 



nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,  

ki se morda skrivajo v nas. 

Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. 

Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, 

da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev 

za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš.  

V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, 

ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.  

 

VABILO NA SLOMŠKOVE VEČERE: Župnija Ponikva in zakonska skupina 

Ponikva vabita na Slomškove večere z naslovom Z Gospodom na poti. Prvo od 

treh srečanj bo v petek, 28. januarja ob 19.30 uri, preko spleta s prijavo na 

Zoom oz. v živo na Youtube ali Facebook kanalu Župnije Ponikva. Prisrčno 

vabljeni. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 24. do 30. januarja 2022 naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Laš. 
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Ponedeljek 

24. 1. 2022 

Frančišek Saleški   

Torek 

25. 1. 2022 

Spreobrnitev 

apostola Pavla 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Ano Jagodič 

za † Antonijo Čakš 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

26. 1. 2022 

Timotej in Tit, 

škofa 

  

Četrtek 

27. 1. 2022 

Angela Merici, 

ust. uršulink  

  

Petek 

28. 1. 2022 
Tomaž  Akvinski 

  

Sobota 

29. 1. 2022 Valerij, škof  

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Franca Krumpaka 

za † Janeza Gajška 

Nedelja 

30. 1. 2022 

4. med letom  

Martina,mučenka 

9.00 za † Veroniko Novak  

za † Antona Kovačiča 

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 


