
14. in 21 . AVGUST 2022    -   20. IN 21. MED LETOM   -   LETO XII,  št.34/35 
Evangelij: Za Jezusa se je treba odločiti Lk 12,49 53 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 
49

»Prišel sem, 

da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že 

razplamtel! 
50

 Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski 

sem, dokler se to ne dopolni! 
51

Mislite, da sem prišel na 

zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.
 

52

Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti 

dvema in dva proti trem; 
53

 razdelili se bodo: Oče proti 

sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči proti 

materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.« 

 

RAZDOR, OGENJ, TRPLJENJE, TEKMA IN NENHNI 

BOJ Današnji evangelijski odlomek – če vse druge odmislimo 

– zadostuje, da postavimo pod vprašaj nekatere molitve in 

pesmi, ki častijo in opevajo nepredstavljivo »sladkega« Jezusa, prav tako nekatere slike 

in kipe, ki nam skušajo predočiti, kako je bil »ljubezniv«. Jezus ne prinaša sladkosti in 

ljubeznivosti, v današnjem evangelijskem odlomku beremo, da prinaša ogenj in razdor. 

In to razdor tudi v naši najožji sredi, tudi znotraj najožjih družinskih članov. 

Ogenj, ki ga Jezus prinaša, je njegov evangelij, je ljubezen, ki ga žene v trpljenje in 

smrt. Je moč Duha, ki ga bo poslal na svojo Cerkev. Je ogenj krščanstva, ob katerem se 

že dvajset stoletij greje evropski človek in ob njem ves ostali svet. 

Razdor je prinesel, ker je vedel, da se bodo zaradi njegovih zahtev v isti družini eni 

odločali zanj in drugi morda proti njemu. 

Prav je, če kdaj začutimo vsaj delček tega razdora tudi v naši javnosti. Dokaz je, da 

je Kristus med nami živ. Ali bi bil, če se zanj sploh ne bi vedelo ali če bi se nihče ob 

Njega ne obregnil? To bi pomenilo, da nam ga je uspelo docela »posladkati«. Da je z 

nami le kot »nekaj, kar se nahaja v izložbi« …, je lepo, mikavno …, a nenazadnje zgolj 

to. 

Če hočemo vse to doumeti, moramo biti v nenehni tekmi – s samim seboj, pa tudi 

svetom okoli nas. To predstavlja tudi boj, o čemer nam govori Pismo Hebrejcem. Ko 

pisec konča z naštevanjem starozaveznih pričevalcev močne vere, pokaže na zadnjega 

in največjega pričevalca, na Jezusa. Poleg tega, da je voditelj in dopolnitelj vere, se 

razlikuje od vseh drugih in sploh od vseh ljudi tudi po tem, da mu ni bilo treba iti v 

trpljenje, kot moramo iti mi vsi. Pretrpel je križ in šele potem stopil v veselje na desni 

Božjega prestola. 

Zgled nam je dal, da bi mi v tekmi ne omagali, temveč vztrajali, pa čeprav se bo 



potrebno boriti do krvi – morda celo tudi znotraj družine. Po: Beseda da Besedo 

 

PRAZNOVANJE GODA SV. ROKA v ŠMARJU PRI JELŠAH 

Večina romarskih cerkva pri nas je Marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so 

posvečene svetnikom, katerim so se naši verni predniki priporočali kot 

priprošnjikom v sili. Med te spada tudi sv. Rok, kateremu je posvečena 

podružnična cerkev v župniji Šmarje pri Jelšah.  

Njemu v čast ste povabljeni na romarske shode, ki bodo v ponedeljek, 15. 

avgusta in v torek, 16. avgusta.  

V ponedeljek, 15. avgusta ob 17. uri po prvi romarski shod vodil g. Jože 

Vehovar, župnik župnije Rogaška Slatina in Kostrivnica. Po maši bodo litanije sv. 

Roka in blagoslov z Najsvetejšim. Lepo vabljeni. Zvečer, med 21. in 23. uro pa 

bo v cerkvi sv. Roka slavljenje pred Najsvetejšim. Pridite in molimo, saj je sv. Rok 

eden izmed glavnih priprošnjikov zoper kužne bolezni. V torek, 16. avgusta pa 

so v cerkvi sv. Roka svete maše ob 7., 8., 9., 10. in ob 18. uri. Osrednjo 

romarsko sveto mašo bo ob 10. uri vodil medijsko najbolj znani slovenski 

duhovnik g. Martin Golob, župnik župnije Grosuplje. Lepo vabljeni.  

Svete maše bo možno spremljati tudi zunaj cerkve, saj bo poskrbljeno za klopi in 

ozvočenje. Ceste ne bomo zapirali, redarji pa bodo poskrbeli za urejeno 

parkiranje. 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE V BELO KRAJINO 

Od leta 2017 do 2022 smo obnavljali našo župnijsko cerkev. Skoraj v istem 

obdobju so obnavljali župnijsko cerkev v Semiču, zato bomo imeli v soboto, 3. 

septembra župnijsko romanje v Belo krajino, kjer si bomo ogledali Semič, 

Črnomelj in Tri fare. Naša prva postaja bo semiška župnija, ki se šteje med 

najstarejše v Beli krajini.  Po ogledu župnijske cerkve in sv. maši bo sledilo kosilo 

v gostilni Pezdirc.Ko se bomo okrepčali pa bomo pot nadaljevali v župnijo 

Črnomelj, kjer si bomo ogledali župnijsko cerkev in arheološke izkopanine v 

župnišču. Nato pa nas bo pot vodila v župnijo Metlika, kjer si bomo ogledali »Tri 

fare«. Zgodovina cerkva in stavbni razvoj kompleksa še nista v celoti pojasnjena. 

Na podlagi Valvasorjeve omembe in drugih zgodovinskih okoliščin so nekateri 

pisci mnenja, da je cerkve gradil viteški red templarjev že v drugi polovici 12. 

stoletja. Najstarejša cerkev je južna, ki je ohranila še romansko ladjo. Ob koncu 

14. ali v začetku 15. stoletja so kot novogradnjo zgradili severno in jo leta 1438 

okrasili s freskami, ki so se ohranile na steni za glavnim oltarjem. Najmlajša je 

srednja cerkev, zgrajena ob koncu 15. ali v začetku 16. stoletja. V 15. in 16. 

stoletju se je cerkveni kompleks razvil v najpomembnejše romarsko središče v Beli 

krajini. Eno izmed treh cerkva, ki velja za mrliško kapelo so v celoti obnovili. V tej 

cerkvi bomo imeli tudi večernice. Po večernicah pa se bomo odpeljali še v vinsko 

klet v Metliki, kjer bomo imeli tudi degustacijo vina. Cena romanja je 37€. V 

ceno je vključeno: avtobusni prevoz, kosilo, ogled vinske kleti in degustacija vina. 

Odhod avtobusa iz Šmarja bo ob 7.30 uri in povratek okoli 20.30 ure. Romali 

bomo z dvema ali tremi avtobusi. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Lepo 

vabljeni.  



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 15. do 21. avgusta naše svetišče čistijo in krasijo in skrbijo za njeno okolico 

verniki iz Laš. Od 22. do 28. avgusta pa verniki iz Grlič. 

 

20. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 

15. 8. 2022 

Marijino 

vnebovzetje - 

veliki šmaren 

9.00 za † Ano Zvonar 

Torek 

16. 8. 2022 

Rok, 

spokornik 

 sv. maše pri Sv. Roku ob  

7., 8., 9., 10. in 18. uri 

Sreda 

17. 8. 2022 

Evzebij, 

papež;  

  

Četrtek 

18. 8. 2022 

Helena, 

cesarica  

  

Petek 

19. 8. 2022 

Janez Eudes, 

duhovnik;   

  

Sobota 

20. 8. 2022 

Helena, 

cesarica  

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Marijo Šostar 

Nedelja 

21. 8. 2022 

21. med 

letom 

Pij X., papež 

 

9.00 

za † Zlato Škodič – 30. dan  

za † Francija Mahajnca (obl.) in 

vse + sorodnike 

za † Dragico Galun (obl.) 

za † Stankota Belej (obl.), starše 

in stare starše Belej, Hermana 

Turnška, starše Mraz, Mileno 

Vindiš 

 

21. MED LETOM Evangelij: Jezus je odrešenik vseh ljudi Lk 13,22 30 

Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil. Tedaj mu je nekdo rekel: 

»Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite 

skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni 

gospodar vstal in vrata zaprlboste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: 

»Gospod, odpri nam!« Pavam bo odvrnil: »Ne vem, od kod ste.«   
 

KOLIKO BO ZVELIČANIH?: Sodeč po nekaterih trditvah naj bi jih bilo bolj malo. 

V današnjem evangeliju govori Jezus, da vodijo v nebesa ozka vrata. Drugje 

pripoveduje o strmi poti, ki vodi v nebeško kraljestvo. Tudi stavek, da je mnogo 

poklicanih in malo izvoljenih, je v prid mnenju, da bo zveličanih malo. 

Konec današnjega evangelijskega odlomka pa nasprotno prikazuje množice, ki 

se z vzhoda in zahoda, s severa in juga zgrinjajo k mizi nebeškega kraljestva. Iz 



Jezusove prispodobe o pastirju, ki se mu je od sto ovac ena sam a izgubila, pa je 

še to poiskal in vrnil med čredo, smemo sklepati, da ne bo nihče pogubljen. 

Apostol Janez je v skrivnem razodetju videl veliko množico, ki je ni mogel nihče 

prešteti, iz vseh narodov, rodov in ljudstev in jezikov, kako je stala pred 

Jagnjetovim prestolom s palmami zmage v rokah. 

Vidimo torej, da s samim navajanjem svetopisemskih stavkov ne pridemo do 

zadovoljivega odgovora na vprašanje, kolik bo zveličanih. 

In vendar je odgovor. Kratek in jasen. Jezus ga daje v današnjem evangeliju, 

ko pove, kdo ne bo in kdo bo zveličan. 

Kdor je delal krivico, ne bo zveličan, pa čeprav je po kakšnem srečnem 

naključju sedel z Jezusom pri mizi, z njim jedel in pil in ga poslušal. Tako 

zveličanje bi bilo preveč poceni. Kakšen Bog bi pa bil, ki bi delil nebesa po 

srečnem naključju. 

Kdo pa bo zveličan? »Prizadevajte si, da vstopite!« se glasi Jezusova 

spodbuda. Za zveličanje si je torej treba prizadevati. Kaj prizadevati? Med 

mnogimi zložnimi cestami najti tisto strmo, ki vodi k Bogu, in med mnogimi 

širokimi vrati poiskati tista ta ozka, ki se odpirajo v nebesa. Kdor bo do teh vrat 

prispel, si bo moral prizadevati, da bo brez vse odvečne krame, ker bi ga ta 

ovirala pri ozkem prehodu. Ozka vrata so navadno tudi nizka, zato si bo moral 

prizadevati, da ne bo imel na sebi prav nič narejene in umišljene visokosti. 

Zveličanih bo torej toliko, kolikor bo takih, ki si bodo za to prizadevali. Franc Cerar 

 

 

Ponedeljek 
22. 8. 2022 

Devica Marija 

Kraljica 

  

Torek 
23. 8. 2022 Roza iz Lime, 

devica;  

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Marijo Drozg 
molitev pred Najsvetejšim za 
duhovne poklice 

Sreda 
24. 8. 2022 Jernej, apostol 

  

Četrtek 
25. 8. 2022 

Ludvik IX., 

franc.kralj;  

  

Petek 
26. 8. 2022 

Tarcizij, 

mučenec 

  

Sobota 
27. 8. 2022 

Monika, mati 

sv. Avguština 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Ano Boštevc 

Nedelja 
28. 8. 2022 

22. med letom  

Avguštin, šk. 

in cer.uč. 

 
9.00 

za † Ivanko in Franca Šketa, 
Ferdinanda, Nežo in Brankota 
Otorepec 
za † Janeza Gajška  

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 


