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Evangelij: Kdor se ponižuje, bo povišan Lk14,1.7 14 

Ko je Jezus v soboto prišel na obed 

v hišo nekega prvaka med farizeji, so 

ga ti opazovali. 
7

Ko je videl, kako si 

izbirajo prve sedeže, je povabljenim 

povedal priliko. Govóril jim je: 

8

»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne 

sédaj na prvo mesto, ker je lahko 

povabljen kdo, ki je imenitnejši od 

tebe, 
9

pa bo prišel tisti, ki je povabil 

tebe in njega, in ti rekel: ›Daj 

prostor temu!‹ Takrat se boš začel v 

sramoti presedati na zadnje mesto. 

10

Kadar si povabljen, pojdi in sédi na 

zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je 

povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni 

se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo 

vseh, ki so s teboj pri mizi; 
11

kajti 

vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, 

in kdor se ponižuje, bo povišan.« 

12

Tistemu, ki ga je povabil, pa je 

govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali 

večerjo, ne vabi ne prijateljev ne 

bratovne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti 

povrnejo. 
13

Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, 

slepe, 
14

in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 

vstajenju pravičnih.« 

 

PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA V LJUBEZNI 

Zdrava pamet govori, da se ni modro prehitro hvaliti in iskati slavo. Na zdravo 

ponižnost so opozarjali že poganski misleci. Tudi svetopisemski Sirah v prvem 

berilu pravi: »Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri 

ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In nenazadnje Kristusov opomin po 



skromnosti in ponižnosti v priliki iz današnjega evangelija ne preseneča, saj ga 

lahko uvrstimo med pozive drugih modrecev človeštva.  

Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil. 

Kristus govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem 

kraljestvu ima drugačno razporeditev sedežev, kot je »sedežni red« pri uradnih 

sprejemih. Tam velja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in kdor se ponižuje, 

bo povišan.« Sam Kristus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor ponižnosti, saj 

»je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti.« Kristusova 

ponižnost je v službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj nam s tem, ko v 

ponižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.  

Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in se mu pridruži pri odrešenjskem delu. 

Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti, ki temelji na  

ljubezni, biti ponižen. Kot vsako krepost moramo namreč tudi ponižnost uvrstiti v 

območje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je lahko pomanjkanje samozavesti ali 

celo samozaničevanje, storjena v ljubezni pa je hoja po Kristusovih stopinjah in v 

službi odrešenja. Zato Kristus, potem ko spregovori o ponižnosti, to poveže z 

ljubeznijo, ko v drugem delu evangelija govori, kako prava ljubezen povabi na 

gostijo – se pravi je radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki so na robu družbe 

(»uboge, pohabljene, hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne morejo povrniti«.  

Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli 

ljubezen do Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za druge ter bili ponižni zaradi 

ljubezni in v ljubezni.Po: B. Rustja 

 

DAN ČEŠČENJA  

V torek, 30. avgusta je za našo župnijo molitveni dan. To je dan, ko smo še 

posebej povabljeni, da častimo Jezusa v sv. Rešnjem telesu.   

Biti pred Najsvetejšim je milost. To je blagoslovljeni čas. To ni zapravljen čas, 

ampak zelo dobro porabljen čas. Ta čas posvetimo samemu Jezusu, torej Bogu. 

To je čas druženja in pogovora z našim Odrešenikom, ki nam je izkazal ljubezen 

do konca, do smrti na križu.  

Če v cerkev pridemo nekoliko zaskrbljeni, obremenjeni in obteženi z raznimi 

skrbmi, težavami, bolečinami, pa lahko iz cerkve odidemo potolaženi, 

opogumljeni, notranje obogateni, pomirjeni in posvečeni.  To pa se zgodi, če vse 

svoje skrbi, prošnje in zahvale  Jezusu položimo v dar.  

Naj bodo minute ali pa ura, ki jo bomo preživeli v cerkvi pred Najsvetejšim v 

blagoslov in tolažbo nam samim in po nas našim bližnjim.  

Sv. Rešnje Telo bo izpostavljeno eno uro pred sv. mašo. Dopoldan med 8. in 9. 

uro, ter zvečer med 17. in 18. uro. Sv. maši sta ob 9. in 18. uri.  

Vzemimo si vsaj nekaj časa za molitev. Pridite in molimo.  

 



OBISK BOLNIKOV 

V tem tednu bom obiskal bolnike na domu.  

 

MEDŽUPNIJSKO ROMANJE V BELO KRAJINO: V soboto, 3. septembra je 

medžupnijsko romanje vseh treh župnij v Belo krajino, kjer si bomo ogledali 

Semič, Črnomelj in Tri fare, kjer bomo imeli večernice. Naše romanje bomo 

zaključili v Metliki, kjer si bomo ogledali metliško klet in imeli degustacijo vina.  

Cena romanja je 37€. V ceno je vključeno: avtobusni prevoz, kosilo, ogled vinske 

kleti in degustacija vina. Odhod avtobusa iz Kristan Vrha bo ob 7. uri. Avtobus 

bo sprejel romarje na parkirišču pri OŠ Kristan Vrh, nato bo šel po romarje na 

Sladko Goro in ob 7.30 uri se odpeljemo skupaj z drugimi romarji iz Šmarja 

proti Beli Krajini.  

Prijave še sprejemamo. Prostih je še 15 mest. Lepo vabljeni.  

 

PRVA NEDELJA – 4. september 

Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer«. 

Iskrena Bog povrni za vaše darove, ki jih namenjate za potrebe župnije. 

 

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 

V soboto, 10. septembra 2022, bo v baziliki Matere Božje v Petrovčah molitveni 

dan za nove duhovne poklice ter svetost in stanovitnost že poklicanih. »Pridi in 

popravi mojo Cerkev« je vodilna misel letošnjega molitvenega dne.  

Ob 9. uri bo molitve ura, ob 10. uri pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju 

duhovnikov vodil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž.  

Pridite in skupaj z vso škofijo molimo za nove duhovniške poklice. Lepo vabljeni.  

 

ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 

Spoštovani starši, dragi veroučenci! 

Pred nami je novo šolsko in veroučno leto 2022-2023. Lahko bi rekel, da smo 

na začetku nove poti. No, … ta pot ni čisto nova. Nova bo za tiste, ki bodo letos 

prvič prestopili prag veroučnih prostorov in začeli obiskovati verouk.  

Preteklo katehetsko leto je bilo zaznamovano tudi s sinodalnim procesom. Papež 

Frančišek nas je na začetku sinodalnega procesa izzval s vprašanjem: »Ali smo se 

pripravljeni podati na pustolovščino potovanja ali pa se v strahu pred neznanim 

raje zatečemo k izgovorom 'saj ni potrebno' ali 'vedno smo delali tako'?« 

Sinodalni proces nas vabi, da se pogumno podamo na pot. Vabilo na začetku 

novega katehetskega leta je, da postajamo učenci sinodalnosti: da se med seboj 

pozorno poslušamo in se tako učimo iskrenega pogovora. K temu še posebej 

vabimo starše.  



Z veroukom bomo začeli v torek, 13. septembra. Vpis otrok v prvi razred 

verouka bo v torek, 13. septembra ob 17. uri.  

Več bo zapisano v prihodnji številki župnijskega lista. 

Želim, da to novo katehetsko leto vzamemo kot dar, kot nov izziv in priložnost.  

Sveti Duh, vodi nas in nam pokaži pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo 

po njej.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 29. avgusta do 4. septembra naše svetišče čistijo in krasijo ter skrbijo za 

njeno okolico verniki iz Hajnskega. 

 

22. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 

29. 8. 2022 

Mučeništvo 

Janeza Krstnika 

  

Torek 

30. 8. 2022 Feliks (Srečko), 

mučenec 

8.00 

9.00 

češčenje Najsvetejšega 

za † Ivana Herčeka 

17.00 

18.00 

češčenje Najsvetejšega 

v zahvalo in v dober namen ter 

za zdravje 

Sreda 

31. 8. 2022 

Rajmund Nonat, 

red.  

  

Četrtek 

1. 9. 2022 

Egidij (Tilen), 

opat 

  

Petek 

2. 9. 2022 

Janez Postivec, 

patriarh 

  

Sobota 

3. 9. 2022 

 Gregor Veliki, 

papež  

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Ano Jagodič 

Nedelja 

4. 9. 2022 

23. med letom  

Rozalija, devica 

 

9.00 

za † starše Križnik, sestro 

Majdo, brata Stankota, starše 

Koražija in dve sestri 

za † Ano Medved, starše 

Leskovšek in Medved, Jožeta in 

Cilko Vrečko 

za † Marico in dva Sandija 

Malgaj 

 

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 


