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Evangelij: Odpoved prinaša svobodo Lk 14,25 33 

25

 Tisti čas so z Jezusom potovale velike 

množice. Obrnil se je in jim rekel: 
26

 »Če kdo 

pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, 

žene, otrok, bratov, sester in celo svojega 

življenja, ne more biti moj učenec. 
27

 Kdor ne 

nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more 

biti moj učenec. 
28

 Kdo izmed vas, ki hoče zidati 

stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali 

ima dovolj, da ga bo dokončal? 
29

 Sicer se lahko 

zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more 

dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli 

posmehovati 
30

 in bi govorili: ›Ta človek je začel 

zidati, pa ni mogel dokončati.‹ 
31

 Ali: kateri kralj, 

ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej 

sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč 

možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj 

z dvajset tisoči? 
32

 Če se ne more, pošlje 

poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni 

so pogoji za mir. 
33

 Takó torej nobeden izmed 

vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.« 

 

VSAKOMUR KRIŽ PO BOŽJI MERI 

Papež Janez Dobri je ob nekem srečanju z verniki dejal: "Človeško življenje je 

posejano s križi in žrtvami. Toda naše življenje postane lepo in blagoslovljeno, če nam 

križ osvetljuje Sveta Trojica. Vsakomur daje Bog svoj križ in vsak križ ima posebno 

obliko. Moj je čisto v stilu dvajsetega stoletja." 

Sodobni človek o križu, odpovedi in žrtvi še govoriti noče, kaj šele vse to sprejemati! 

V Jezusovem oznanilu, ki velja tudi za naš čas, pa se zahteva po odpovedi nenehno 

ponavlja. V današnjem evangeliju Jezus stopa pred nas s težko zahtevo: "Če kdo pride k 

meni in daje prednost svojemu očetu in materi pa ženi, otrokom, bratom in sestram in 

celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za 

menoj, ne more biti moj učenec." Mar moramo res zapostavljati tiste, ki so nam po 

krvnih vezeh in po srcu najbližji, da bomo boljši kristjani? Saj je ob neki drugi priložnosti 

isti Jezus dejal, da je razpoznavni znak njegovih učencev medsebojna ljubezen. Ne dajati 

prednosti svojim najdražjim in celo svojemu življenju pomeni biti svoboden za Boga. Po 



njem se vezi človeške ljubezni utrdijo, ker njihovo zemeljsko krhkost prečisti in prekali 

ogenj Božje ljubezni. 

Pred dvema nedeljama smo poslušali svetopisemsko modrost, da Bog svoje otroke, ki 

jih resnično ljubi, vzgaja s trpljenjem. Brez dvoma ima odpoved veliko vzgojno vrednost. 

Vzemite na primer razmere v družini: če je otrokom vse dovoljeno in jim je izpolnjena 

sleherna želja, tudi muhasta, bodo postali prezahtevni, objestni in nemogoči kot 

življenjski sopotniki. Nikakor ni ideal živeti v bedi, ideal je živeti v razmerah, dostojnih 

človeka, a pri tem ostati skromen v zavesti, da vse prejemam iz dobrotne Očetove roke. 

Jezus nas hoče z odpovedjo, s križem ozdraviti sebičnosti in vsega, kar je v nas slabega, 

nezdravega. Mi pa hočemo v svoji omejenosti ostati bolni, zato se odpovedi bojimo, križ 

zavračamo.  

Sveti Frančišek Saleški, ki je bil po naravi silno vzkipljiv, pa se je ob Jezusovem zgledu 

te napake rešil, je o blagoslovu križa zapisal: "Če bi vsi angeli in vsi geniji študirali, kaj bi 

nam v tem ali onem primeru koristilo … bi ne mogli najti ničesar, kar bi bilo za nas 

primerneje kot to, kar nas je zadelo. Tako je namenila večna Božja modrost že od vsega 

začetka tebi ta križ iz svojega srca kot dragoceno darilo. Bog ga je opazoval, preden ti 

ga je poslal, s svojim vsevidnim očesom, s svojim Božjim razumom ga je premislil, s 

svojo modro pravičnostjo pretehtal in s svojim ljubeznivim usmiljenjem pregrel. Pretehtal 

ga je v svojih rokah, ali je za mlilimeter prevelik ali za miligram pretežak. Potem ga je 

blagoslovil, ga mazilil s svojo milostjo in ga prevzel s svojo tolažbo. Nato je še enkrat 

pogledal nate in na tvoj pogum. Tako prihaja sedaj naravnost iz nebes k tebi kot Božji 

klic in kot darilo njegove usmiljene ljubezni …" Silvester Čuk 

 

SREČANJE DUHOVNIKOV DEKANIJE KOZJE – ROGATEC – ŠMARJE PRI JELŠAH 

V sredo, 7. septembra bomo imeli duhovniki dekanije Kozje – Rogatec – Šmarje pri 

Jelšah srečanje oz. rekolekcijo v župniji Šmarje pri Jelšah. Naše skupno srečanje bomo 

začeli ob 9. uri z molitvijo pred Najsvetejšim za nove duhovniške poklice in stanovitnost 

duhovnikom, ob 9.30 uri pa je sv. maša. Vabljeni, da se nam pridružite pri sv. maši.  

 

MARIJINO ROJSTVO 

V četrtek je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Praznik Marijinega rojstva izvira iz 

Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki jo izročilo prepoznava kot baziliko 

sv. Ane, Marijine matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na 

Vzhodu, v Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi, pa so ga začeli obeleževati ob 

koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih stoletjih 

razširil tudi drugod po zahodni Evropi. 

Praznik Marijinega rojstva danes tako vzhodno kot zahodno cerkveno izročilo obhajata 

8. septembra, natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga 

Cerkev obhaja 8. decembra. (vir: https://katoliska-cerkev.si) 

Ta dan je sveta maša ob 18. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. 

 

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.  

 

STIČNA MLADIH 2022 

Letošnja Stična mladih bo potekala 17. septembra 2022 v cistercijanskem samostanu v 

Stični. Letošnje geslo je: Izberi vihar (prim. Mt 14,22-33). Z geslom želimo mlade 

spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, osebno rast in življenje.  

Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30 uri. Program se bo zaključil predvidoma ob 

21. uri. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja so objavljena na spletni 

strani Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih. Prispevek za udeležbo (vstopnica) v 

predprodaji je 10€, na dan Stične pa 12€.  

Program: 

 po 9.30 odprtje vhoda; 

 10.00 uvodni program; 

 11.00 sveta maša; 

 12.30 čas za kosilo, druženje, ogled stojnic; 

 14.00 delavnice (1. krog);  

 15.30 odmor; 

 16.00 delavnice (2. krog); 

 18.00 večerja; 

 19.30 večerni program; 

 21.00 zaključek in odhod domov.  

Od 13.00 do 18.00 bo potekal s ̌portni turnir v odbojki, nogometu in kos ̌arki (odvisno 

od interesa športnih ekip). Ekipe se lahko prijavijo na spletni strani sticna.net. Ves dan 

bosta možna adoracija v opatovi kapeli in zakrament svete spovedi v cerkvi.  

V kolikor bo dovolj interesa bomo organizirali avtobusni prevoz, zato se čimprej 

odločite, da greste na Stično mladih in se prijavite.   

 

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'?« 

Z veroukom bomo začeli v torek, 13. septembra. Pri uri verouka bodo otroci prejeli 

veroučne knjige, delovne in liturgične zvezke. Poleg navedenega boste lahko poravnali 

tudi prispevek za verouk.  

Ob torkih imajo verouk ob 13.00 – 3. R., 14.00 – 4. R., in 16.00 – 5. R. 

Prvi razred bo najverjetneje imel verouk ob sobotah, ob 9. uri na vsakih 14 dni.  

Vpis otrok v prvi razred verouka bo v torek, 13. septembra ob 17. uri.  

Zbor dekanov in prodekanov je na 3. seji dne 11. maja 2022 sprejel sklep, da  



»se določi enotni priporočeni dar za katehezo (brez stroškov učbenikov) za Škofijo 

Celje. Najvišji prispevek za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer 

je več veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino). 

Če tega kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. Denar ne sme in ne more biti 

razlog, da zaradi tega otrok ne bi hodil k verouku. 

 

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 5. do 11. septembra naše svetišče čistijo in krasijo ter skrbijo za njeno okolico 

verniki iz Kristan Vrha. 

 

23. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 
 5. 9. 

2022 

Mati Terezija, 

redovnica 

  

Torek 
6. 9. 2022 Bertrand, 

redovnik;  

17.30  

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Veroniko Novak 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 
7. 9. 2022 

Regina, 

mučenka   

  

Četrtek 
8. 9. 2022 Marijino rojstvo 

17.30  

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Antona Kovačiča 

 

Petek 
9. 9. 2022 

Peter Klaver, 

redovnik; 

  

Sobota 
10. 9. 2022 

Nikolaj 

Tolentinski, 

spokornik 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Franca Krumpaka 

Nedelja 
11. 9. 2022 

24. med letom 

Prot in Hijacint, 

mučenca 

 

9.00 

za † družino Križnik, sestro 

Majdo, starše Koražija, dve 

sestri in Alojza Kunstič 

za † Hermana Turnška 

 

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 


