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12.NEDELJA MED LETOM
LETO XII, št.26
Evangelij: Jezus napove svojo smrt Lk 9,18 24
18
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z
njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo ljudje,
kdo sem?« 19 Odgovorili so: »Janez Krstnik,
drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od
starodavnih prerokov.« 20 Nato jim je rekel: »Kaj
pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril:
»Božji Maziljenec.« 21 Strogo jim je prepovedal,
da bi o tem komu pripovedovali. 22 Rekel je:»Sin
človekov mora veliko pretrpeti. Starešine
ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo
zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« 23
Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj. 24 Kdor namreč hoče svoje
življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí
svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«

KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM
Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov
odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in
umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo
trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato
pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi vseh
njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo trpljenje
ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu sicer
uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek,
ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne
'paše' nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno
povezana s trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot
neposrečen konec Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju
bomo morali to spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje
povezano s križem. Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi
čokolade raje ne delil z drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega

naučiti. Vsi bi pogosto raje počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti
križ odpovedi. Radi bi, da bi se kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in
spet smo pri križu. Beg pred križem se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje.
To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je danes vsepovsod polno. Ko pa
govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo doživljali
nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel
enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje
najti: Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir. Po: E. Mozetič
VIDETI JEZUSA V BLIŽNJEM
Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil
svojim apostolom, meni papeže
Frančišek, Jezus danes postavlja tudi
vsem nam: Kaj pravite, kdo sem? Nanj
naj bi odgovorili ne le teoretično,
ampak z našim življenjem, saj je vera
življenje. Kot poudarja sveti oče: »Gre
za to, da razumemo, kdo je Kristus za
nas: ali je on središče našega življenja
in cilj vsakega našega delovanja v
Cerkvi in družbi.«
Pastorala v naših skupnostih naj bi sicer
bila vedno odprta mnogim potrebnim,
saj je ljubezen pot popolnosti.
Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti ne smejo odvrniti od stika z Gospodom,
zatrjuje papež Frančišek: »Krščanska ljubezen ni preprosta filantropija, ampak je
po eni strani videti bližnjega z Jezusovimi očmi in po drugi strani videti Jezusa v
ubogem.«
Drugačen odnos do ljudi pa lahko zavzamemo le v luči razumevanja besed
apostola Pavla, ki v pismu Galačanom opozarja, kako bi nas že sam krst moral
spremeniti. S krstom nas Jezus pritegne k sebi, zato moramo omogočiti, da nas ta
tudi notranje oblikuje. Eno prvih znamenj Jezusovega duha v nas je torej
drugačen odnos do ljudi. Na vse namreč moramo gledati z očmi Jezusa, ki hoče
odrešiti vse. Kot Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med seboj bratje. Bog nas v
Jezusu tako vse ljubi in rešuje. Po: M. Debevc
SRCE JEZUSOVO: Osem dni po prazniku svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi
obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 24. junija, zato
slovesni praznik Rojstva Janeza Krstnika bogoslužno obhajamo v četrtek, 23.
junija in ne v petek, 24. junija.
ŽUPNIJSKI PRAZNIK »ŠEMPETROVO«
V Katoliški cerkvi 29. junija praznujemo slovesni praznik apostolov sv. Petra in
Pavla.

APOSTOLU PETRU, KI JE BIL PRVAK MED APOSTOLI JE POSVEČENA TUDI
NAŠA ŽUPNIJSKA CERKEV.
Kdo je bil apostol Peter?
Peter je bil ribič iz Betsajde ob Genezareškem jezeru. Jezus ga je poklical, da bi
bil ribič ljudi in da bi kasneje kot pastir tudi vodil Cerkev kot Božje ljudstvo. Po
svetopisemskem izročilu mu je Jezus po tem, ko ga je poklical za učenca,
spremenil ime v Peter: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in

vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in
kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na
zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 16,18–20). Zelo pomembna izkušnja v

Petrovem življenju je bila ta, da je Jezusa, po tem, ko je bil le-ta prijet, kljub
temu, da se je ob njem vzgajal in učil približno tri leta, trikrat zatajil. Po
Jezusovem vnebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade Cerkve.
Nekaj časa je bil škof v Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je
vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi (1 Pt in 2 Pt), življenjsko pot pa je sklenil z
mučeništvom, za časa vladanja cesarja Nerona, leta 67 po Kr.
V nedeljo, 26. junija bomo obhajali župnijski praznik »Šempetrovo«.
K temu praznovanju prav prisrčno vabim vse župljane. Naše praznovanje
župnijskega zavetnika bomo pričeli ob 9. uri s Telovsko procesijo po običajni poti
in nato s slovesno sveto mašo. Sv. mašo bo vodil kapucin, p. Jurij Štravs, ki bo
tudi naš misijonar v mesecu oktobru, ko bomo imeli sv. misijon »SKUPAJ NA
POTI«.
Pri procesiji bo sodelovala godba na pihala iz Šmarja. Po sveti maši pa vabljeni k
druženju pred cerkvijo. Dobre gospodinje naprošam za dobrote, kruh in pecivo.
Vzemimo si čas in skupaj praznujmo.
PRAZNIK SV. PETRA IN PAVLA je v sredo, 29. Junija.
Že sedaj lepo vabljeni k sv. maši ob 8. uri.
SLOMŠKOV POHOD, 25. junij
Društvo Slomškova romarska pot vabi na pohod ob dnevu državnosti po
Slomškovi romarski poti v Žičko kartuzijo, ki bo v soboto, 25. junija 2022.
Izhodiščna točka je župnijska cerkev Šmarje pri Jelšah.
Ob 6.30 uri je blagoslov romarjev in odhod. Ob 14.30 uri zaključna slovesnost v
Žički kartuziji. Ob 15. uri sv. maša, ki jo vodi mariborski nadškof metropolit
msgr. Alojzij Cvikl. Ob 17. uri je organiziran prevoz do izhodiščnih točk. Lepo
vabljeni.
POHOD OD GORCE DO GORCE
Že nekaj let na zadnjo soboto v mesecu juniju poteka pohod OD GORCE DO
GORCE. Tudi letos ste vabljeni na ta pohod. Pohod bo v soboto, 25. junija, ko
obhajamo tudi državni praznik Dan državnosti. Pohod se začne pri župnijski
cerkvi na Sladki Gori. Župnijska cerkev bo od 9. do 12. ure odprta za ogled in
osebno molitev. Ob 12. uri je sv. maša v p. c. sv. Mihaela. Lepo vabljeni.

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA V ponedeljek, 9. maja 2022, je v
Ljubljani na Rakovniku potekala 130. redna seja Slovenske škofovske konference.
Škofje so sklenili, da je od 1. septembra 2022 mašni štipendij (dar za mašo)
23,00 EUR; mašni štipendij za gregorijanske pa 750,00 EUR.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Od 20. do 26. junija naše svetišče čistijo in krasijo in skrbijo za njeno okolico
verniki iz Drviš in Polence.
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Ponedeljek
20. 6. 2022
Torek
21. 6. 2022

Sreda
22. 6. 2022
Četrtek
23. 6. 2022
Petek
24. 6. 2022
Sobota
25. 6. 2022

Nedelja
26. 6. 2022

Irenej Silverij,
papež;

17.30 molitev rožnega venca
Alojzij Gonzaga,
redovnik

18.00

za † Marijo Šoštar
za † Veroniko Novak

molitev pred Najsvetejšim za
duhovne poklice

Janez Fisher, škof
in Tomaž More,
muč.
Rojstvo Janeza
Krstnika;
Srce Jezusovo
Romold,
mučenec
Viljem iz
Vercellija, opat
DAN
DRŽAVNOSTI
13. med letom
Vigilij (Stojan)
»ŠEMPETROVO«

7.30
8.00

9.00

molitev rožnega venca
za † Ivana Herčeka
za † Ano Jagodič

za † Ano Medved, Rozalijo in
Mihaela Leskovšek
za † Tilko in Edvarda Medved,
starše Drobne in Stiplovšek
za † Ano Zvonar
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

