
  »Namen sinode je v navduševanju ljudi, da začenjajo sanjati v kakšno 

Cerkev smo poklicani« Papež Frančišek 

 

Kako in koliko sem kot vernik vključen v življenje  

naše župnije? Zakaj nisem bolj vključen? Kaj me ovira?  

Kaj bi predlagal, da bi se lahko bolje vključil? 
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Evangelij: Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom Lk 5,1 11 
1

 Tisti čas je Jezus stal ob Genezareškem 

jezeru, množica pa je pritiskala nanj in 

poslušala Božjo besedo. 
2

 Zagledal je dva 

čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz 

njiju in izpirali mreže. 
3

 Stopil je v enega 

izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona 

prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je 

in učil množico iz čolna. 
4

 Ko pa je nehal 

govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na 

globoko in vrzite mreže za lov!«  
5

 Simon 

mu je odgovóril: »Učenik, vso noč smo se 

trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo 

besedo bom vrgel mreže.«  
6

 In ko so to 

storili, so zajeli veliko množino rib, tako 

da so se jim mreže začele trgati. 
7

 

Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, 

naj jim pridejo pomagat. Prišli so in 

napolnili oba čolna, tako da sta se skoraj 

potapljala. 
8

 Ko je Simon Peter to videl, je 

padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od 

mene, Gospod, ker sem grešen človek!«  
9

 

Osupnili so namreč on in vsi, ki so bili z njim, nad ulovom rib, ki so jih zajeli, 
10

 

prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedéjeva sinova, ki sta bila Simonova 

družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« 
11

 In 

ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.  



    Vaš odgovor: 

 
 
 
 
 
 
https://1ka.arnes.si/a/3ec1670a 

 

ALI TUDI TI ODSTOPIŠ JEZUSU SVOJ ČOLN? 

Na bregu jezera se je gnetla množica. Jezus je zaprosil ribiča Petra, da bi smel 

stopiti v njegov čoln in od tam učiti. Peter mu je z veseljem ustregel. 

To posojanje čolna pa ima globlji pomen. Jezus bo potreboval še kaj več kot 

leseno Petrovo barko, zibajočo se na nemirnih jezerskih valovih. Potreboval bo 

Petra iz mesa in krvi, potreboval njegovo dušo in telo, celotno njegovo osebnost. 

Potreboval bo njegove noge, da bo z njimi obhodil Palestino, cesarstvo in svet. 

Potreboval bo Petrova usta, da bo oznanjal nauk ljubezni in odrešenja. 

Potreboval bo Petrove roke, da bo blagoslavljal in lajšal gorje. Potreboval bo 

Petrovo srce, ki bo bilo za vse ljudi in objemalo ves svet. Skratka, potreboval bo 

celega Petra z vsemi sposobnostmi, lastnostmi in nagnjenji. Vse to je čoln, iz 

katerega bo Jezus učil. Pa ne le iz tega. Na vseh obalah sveta in v vseh razdobjih 

zgodovine bo potreboval stotine in tisoče takih Petrov in takih čolnov. 

Vsi Petri, kolikor jih bo in kjerkoli bodo lovili, bodo morali marljivo metati mreže 

v morje. Včasih se bodo dolge noči mučili, vendar bo zjutraj mreža prazna. Tako 

si bodo nabirali izkušnje, da je kljub njihovemu prizadevanju ulov v rokah tistega, 

ki jih pošilja ribarit. Kakor prvi bodo tudi vsi naslednji Petri doživljali trenutke 

groze, ko se bodo zavedali svoje nesposobnosti in grešnosti. Strah jih bo 

Jezusove bližine. Prosili ga bodo, naj odstopi od njih. Jezus pa ne bo odstopil. 

Kakor nekoč Petru bo tudi njim rekel: »Ne boj se, odslej boš ljudi lovil.F. Cerarju 

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. 

 

SINODA 2021-23 

Papež Frančišek je določil, da se 17. oktobra 2021 po vsem svetu začne sinoda 

o sinodalnosti. Beseda SINODA je prevod starogrškega izraza syn hodos in 

pomeni hoditi skupaj. Če želimo hoditi skupaj, potem se moramo slišati in se 

pogovarjati. Sinoda je dar in naloga: s skupno hojo in skupnim premišljevanjem o 

opravljeni poti bo Cerkev lahko po lastni izkušnji spoznala, kateri procesi ji lahko 

pomagajo živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu.  

V ta namen bo v župnijskem glasilu vsakih 14 dni posebna rubrika o sinodi. 

 

https://1ka.arnes.si/a/3ec1670a


 Zastavljeno vprašanje nam želi pomagati, da bi slišali vas, dragi verniki, dragi 

župljani. V prazen prostor - v okvirček napišete svoje mnenje, ga odrežete in 

naslednjo nedeljo ga oddate v posebej za to pripravljeno škatlo. Sodelujete lahko 

tudi preko spleta, zato lahko uporabite tudi QR kodo. 

HODIMO SKUPAJ. Poslušajmo drug drugega in jasno se pogovarjajmo.  

 

30. SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

Za svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11. februarja, na god Lurške 

Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z naslovom: Bodite usmiljeni, 

kakor je usmiljen tudi vaš Oče (Lk 6,36). Pri nas bo osrednja slovesnost, 

prilagojena trenutnim razmeram, kot vsako leto v narodnem svetišču Marije 

Pomagaj na Brezjah, v petek, 11. februarja, ob 10. uri, ki jo bo vodil msgr. dr. 

Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof. Naj vsakoletni svetovni dan bolnikov, 

posebno letošnji, pomaga, da bomo v oddaljeni bližini blizu bolnim, njihovim 

svojcem in zaposlenim v zdravstvu. Naj pri tem pomaga tudi radijska Kateheza za 

bolnike na Radiu Ognjišče vsako tretjo soboto v mesecu, in tudi revija Prijatelj. 

msgr. Miro Šlibar, koordinator MOPZ pri SŠK 

 

VPIS V KATOLIŠKE ŠOLE in na TEOLOŠKO FAKULTETO 

V mesecu februarju bodo potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole in na 

fakultete. V letošnjem letu bodo informativni dnevi spet potekali v okrnjeni obliki 

– na daljavo. Na področju srednjih šol delujejo gimnazija Želimlje, Škofijska 

gimnazija Antona Martina Slomška (Maribor), Škofijska gimnazija Vipava in 

Škofijska klasična gimnazija (Ljubljana).Ob vsaki od omenjenih gimnazij deluje 

tudi dijaški dom, ki šolanje omogoča dijakom, ki bi se iz oddaljenejših krajev težje 

dnevno vozili k pouku. Informativna dneva na daljavo bosta v petek, 11. februarja 

2022, ob 9. in 15. uri in v soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.  

Teološka fakulteta vabi na informativni dan za študijske programe prve stopnje in 

enoviti magistrski študij teologije. Predstavljeni bodo novosti, možnosti študija in 

študijski program Teološki in religijski študij, dvopredmetni študijski program 

Teološki študiji in enoviti študijski program druge stopnje Teologija. 

Informativni dan bo potekal v petek, 11. februarja, ob 10.00 in 15.00 ter v 

soboto, 12. februarja, ob 10. uri.  

 

OBNOVITVENA DELA V ŽUPNIŠČU: V prostorih župnišča – v kuhinji smo 

začeli z obnovitvenimi deli. Želimo, da kuhinja postane tako urejena, da bomo 

imeli v njej prijeten občutek, da bomo lahko skuhali čaj, kavo …  

Na novo se bo uredila elektrika, znižal strop, položil laminat, … 

Hvala za vaš dar, za pomoč in za delo, ki ste ga že opravili.  

 

DELA V ŽUPNIJSKEM GOZDU  

S strani VOC-a smo bili opozorjeni, da moramo v župnijskem gozdu, ki leži ob 

cesti proti Pristavi zaradi varnosti podreti drevesa. V prihodnjih dnevih se bo 

opravilo tudi to delo.  



ZAHVALA ZA VAŠ DAR 

Danes, ko obhajamo prvo nedeljo v mesecu je darovanje okoli oltarja. Iskrena 

hvala za vsak vaš dar, ki ga namenjate za potrebe župnije.  

Hvala jasličarjem, da ste pospravili jaslice.  

 

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. Slovesnost 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.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 7. do 13. februarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Hajnskega. 

 

5. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 

7. 2. 2022 

Koleta, 

mučenka 

  

Torek 

8. 2. 2022 
Hieronim, 

redovnik 

Prešernov 

dan  

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za zdravje in blagoslov v družini 

za † Ivana Herčeka (obl.) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice 

Sreda 

9. 2. 2022 

Apolonija, 

mučenka  

  

Četrtek 

10. 2. 2022 

Sholastika, 

redov. 

  

Petek 

11. 2. 2022 

Lurška Mati 

Božja  

  

Sobota 

12. 2. 2022 
Evlalija, 

mučenka 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Marijo Drozg 

za † Jožefa Žeraka 

Nedelja 

13. 2. 2022 

6. med 

letom 

Jordan, red. 

9.00 za † Jožefa Novaka 

za † Rudija Strašek 

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 


