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Evangelij: Jezus ni prerok samo za jude Lk 4, 21 30 

21

 Tisti čas je Jezus začel govoriti v 

shodnici: »Danes se je to Pismo 

izpolnilo tako, kakor ste slišali.« 
22

 Vsi 

so mu pritrjevali, čudili so se besedam 

milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, 

in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« 

23

 On pa jim je rekel: »Seveda mi 

boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, 

ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je 

zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj 

v domačem kraju.« 
24

 In rekel je: 

»Resnično, povem vam: Nobenega 

preroka ne sprejmejo v domačem 

kraju. 
25

 Resnico vam govorim: Veliko 

vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, 

ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest 

mesecev in je nastala huda lakota v 

vsej deželi, 
26

 toda Elija ni bil poslan k 

nobeni izmed njih razen k vdovi v 

Sarépto na Sidónskem. 
27

 Tudi veliko 

gobavih je bilo v Izraelu v času 

preroka Elizęja, pa ni bil izmed njih 

očiščen nobeden razen Naamána, ki je 

bil Sirec.« 
28

 Ko so to slišali, je vse v 

shodnici zgrabila jeza. 
29

 Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na 

katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. 
30

 On pa je šel 

sredi med njimi in je hodil dalje. 

MESTO NASPROTIJ 

Nazaret je bil majhen zaselek v Galileji, a prizorišče velikih nasprotij. Koliko je 

veljal v očeh okoličanov, se da razbrati iz odgovora, ki ga je neki Izraelec dal 

drugemu, ko mu je ta povedal, da je Mesija doma iz Nazareta: »Kaj, iz Nazareta 

more kaj dobrega priti?« 



Ko pa je Vsemogočni v nebesih iskal na zemlji kraj, kamor bi poslal angela, ki 

bo oznanil učlovečenje njegovega Sina, in ženo, ki naj mu bo mati, ga je poslal 

prav v ta isti Nazaret. Tu v Nazaretu, je bil Božji in Marijin Sin vzrejen, od tu je 

ponesel v svet evangeljsko blagovest. Kjerkoli se bo pozneje pojavilo znamenje 

njegovega odrešenja – križ – bo nad njegovo glavo tudi napis: Jezus Nazarečan. 

Ko je Jezus že nekaj časa oznanjal blagovest okoliškim krajem, se je odločil, da 

pride tudi v domači kraj. Sobotni dan je stopil v shodnico, da pred rojaki razgrne 

načrt svojega dela in poslanstva. Iz svetih knjig je prebral odlomek, ki je 

napovedoval njegov čas. Knjigo je odložil in nadaljeval: »Kar je prerok davno 

napovedal, kar so vaši predniki hrepeneče pričakovali, kar tudi vi pričakujete, se 

uresničuje. Ta, ki ga vidite sedaj stati pred sabo, je izpolnitev davnih obljub in 

gorečih želja. 

Pričakovati bi bilo, da se bodo domačini teh besed razveselili, da bodo na 

svojega največjega rojaka ponosni, ga sprejeli, mu zaploskali, ga vzeli na rame in 

ga v slavnostnem sprevodu vodili po ulicah. 

Toda Nazaret je bil mesto nasprotij. Jezusa je res potegnil na ulice, sprevod 

pa nikakor ni bil slaven. Vodil je k robu prepada, na katerega dnu naj bi Jezus 

končal. V najbolj slovesnem trenutku se je Nazaret najslabše izkazal. Odrekel se 

je svojega največjega rojaka; rojaka, ki je bil obenem največji, kar jih je kdaj imel 

katerikoli kraj na svetu. 

Jezus ni končal v prepadu. Sredi poti se je obrnil in polni začudenja so mogli 

le strme gledati, kako odhaja. Koliko človeških usod je podobnih usodi Nazareta!

                  Po: p. F. Cerarju 

TVOJ ANGEL VARUH 

Angel je od Boga prejel nalogo, da te spremlja kot prijatelj. 

In prav kot največji prijatelj ti svetuje pri vsem, kar delaš, 

pri tem, kar je prav, in pri tem, kar je zgrešeno. 

Prišepetava ti, kaj moraš storiti, 

da boš vse doživljal v ljubezni do Boga, do sebe, do drugih. 

In nekaj izrednega je, da so njegovi nasveti 

prav tisti, kot so v globini tvojega srca, 

v tistem delu tebe, ki je najlepši, najčistejši in pristen. 

Angel nikoli ne naredi ničesar proti tebi. 

In ne naveliča se biti ob tebi, tudi če ne poslušaš njegovih nasvetov. 

Angel nikoli ne kuha mule in ničesar ti ne bo zameril, ker te ima preveč rad. 

Nebesa so ti podarila duhovnega prijatelja s tvojim imenom. 

Podarila so ti ga ob rojstvu. 

Jezus želi, da si z njim vedno, vsak trenutek. 

Seveda lahko velikokrat naredimo kaj narobe 

in zgodi se, da napravimo tudi kaj hudega, 

toda Jezus hoče, da spet začneš ljubiti 

in po angelu ti svetuje, kako lahko to storiš. 

Tako boš vedno ljubljeni Božji otrok. Ezio Aceti, Angel varuh, moj zvesti prijatelj 

 



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. 

 

SVEČNICA – PRAZNIK LUČI  - PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA V 

TEMPLJU 

V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja v 

templju. Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, 

je tam srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem 

naročju Mesija. Danes obhajamo svečnico predvsem kot praznik luči pred 

nastopom tako imenovanih svetnikov – pomladinov. Obhajamo jo v dneh, ko so 

dnevi že malenkost daljši in je že slutiti pomlad, ki prinaša več luči, po kateri so 

nekdaj hrepeneli vso dolgo zimo. Tako, kot je starček Simeon v templju v 

slovitem spevu spregovoril o “luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na 

ta dan prispodoba Mesije, ki razsvetljuje človeštvo.  

Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme duha 

ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči. 

Na praznik Jezusovega darovanja v templju, v sredo, 2. februarja je praznična sv. 

maša ob 17. uri. Pri sveti maši je blagoslov sveč, ki jih boste lahko vzeli domov. 

Dar za svečo je 1€.  

S tem praznikom zaključujemo božični čas in se poslavljamo od jaslic. 

 

GOD SVETEGA BLAŽA 

V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so razsajale razne kužne boleni, se je 

začelo širiti češčenje »štirinajstih zavetnikov v sili« - 14 svetnikov, ki so jih častili 

za posebne potrebe. Med nje spada tudi sv. Blaž, zavetnik zoper bolezni vratu in 

grla, ker je po legendi ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo kost. Zaradi 

te prigode in bližine svečnice Cerkev na njegov god podeljuje poseben »blagoslov 

sv. Blaža«.  

 

PRVA NEDELJA Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli 

oltarja – »ofer«. Iskreno se zahvaljujem za vsak vaš dar, ki ga namenite za 

potrebe župnije. Iskrena Bog povrni.  

 

PREDVIDENI DATUMI SLOVESNOSTI  SV. OBHAJILA IN BIRME 

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. 



Slovestnost podelitve zakramenta sv. birme pa naj bi bila v župniji Šmarje pri 

Jelšah v soboto, 21. maja ob 10. uri.   

 

VEROUK 

Tudi ta teden bomo imeli verouk na daljavo – po e-pošti. Prosim, da sporočite e-

naslove za veroučence 3. in 5. razreda. Hvala za razumevanje.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 31. januarja do 6. februarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Grlič. 

 

4. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 

31. 1. 2022 

Janez Bosko, 

duhovnik 

  

Torek 

1. 2. 2022 

Brigita Irska, 

opatinja  

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Janija Pirša 

za † Franca Šoštar, Edota 

Bohorč, Lojza Kamenšek 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

2. 2. 2022 

Jezusovo 

darov. 

Svečnica  

17.00 za † Ano Belej 

za † Ivanko Drofenik 

Četrtek 

3. 2. 2022 

Blaž , škof in 

mučenec 

  

Petek 

4. 2. 2022 

Gilbert, 

redovnik 

  

Sobota 

5. 2. 2022 
Agata, device, 

mučenka 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Jožefa Boštevca 

za † Lojzko Strašek 

Nedelja 

6. 2. 2022 

5. med letom 

Pavel Miki, 

jap. mučenci 

9.00 za † Štefana Vozlič-a 

za † Rozalijo Gaberšek 

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 


