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EVANGELIJ: Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikovLk 15,1 10 

1

Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in 

grešniki, da bi ga poslušali. 
2

Farizeji in pismouki pa 

so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé 

z njimi.« 
3

Tedaj jim je povedal tole priliko: 
4

»Kdo 

izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih, 

ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za 

izgubljeno ovco, dokler je ne najde? 
5

In ko jo 

najde, jo vesel zadene na rame. 
6

Ko pride domov, 

skliče prijatelje in sosede ter jim reče: ›Veselite se z 

menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ 
7

 

Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje 

nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 

devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo 

spreobrnjenja. 
8

Ali: katera žena, ki ima deset 

drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke 

in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne 

najde? 
9

In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, 

kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ 
10

 Povem vam: Prav táko veselje bo 

vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.« 

 

DRAGOCENI NAUKI DOBREGA OČETA 

Razmeroma dolg evangeljski odlomek današnje nedelje nam postavlja pred oči tri 

podobe Božjega usmiljenja, ki se med seboj dopolnjujejo. Najbolj živo in 

prepričljivo nas nagovori zgodba o izgubljenem sinu in dobrem Očetu. Ta 

zgodba nam daje dragocene napotke tudi za medsebojne odnose in vzgojno 

delo. 

Dobri Oče iz današnjega evangelija nas najprej uči velikega spoštovanja do 

največjega Božjega daru – svobodne volje. Očeta v srce zabolijo zahteve 

mlajšega sina. Čeprav ve, da otrok sili v lastno nesrečo, njegovo zahtevo izpolni. 

Upa, da bo s seboj ponesel spomin na lepe dni in na vse dobrote, ki jih je izkusil 

v domači hiši. Tudi premnogim našim staršem velikokrat krvavi srce ob ravnanju 

njihovih doraščajočih otrok. Ali naj jih pred nevarnostmi sveta zavarujejo tako, da 

jih držijo ob sebi, zaprte med štiri stene doma? Gotovo ne! Zdrava družinska 

vzgoja je v tem, da so mladi ljudje pripravljeni za samostojno življenje, za lastne 

odločitve, ki so pogosto tudi prenagljene in napačne. Staršem, ki imajo svoje, 



naenkrat tako čudne otroke zares radi, to ne more biti vseeno. Če so jih vzgajali 

za svobodo in odgovornost, bodo otroci ob spodrsljajih in padcih zoreli. 

Spoznali bodo tudi dragocenost družinske vzgoje, sloneče na dobrem zgledu 

staršev. 

Oče izgubljenega sina pričakuje. Njegova ljubezen otroka spremlja, kakor 

spremljamo tudi mi svoje drage, kadar so daleč od nas. Kjer je ljubezen tako 

pristna in močna, kot je ljubezen dobrih staršev do otrok, ne velja pregovor: 

"Daleč od oči, daleč od srca." Ko se z grehi oddaljimo od Boga, z njegove strani 

vezi niso pretrgane. Z ljubeznijo nas vabi k sebi. Božja vabila so zelo različna: 

oglaša se nam po Svetem pismu, po dobri besedi, ki nam je segla do srca, po 

ljudeh, pa tudi po križih trpljenja in bolezni. 

Oče izgubljenega sina sprejema. Vse je pozabljeno: tisto, kar je vihravi otrok 

zagrešil in s tem očetu povzročil tolikšno trpljenje; pozabljeno je trepetajoče 

čakanje. Otrok je spet doma in to je razlog za veliko veselje. Pogosto slišimo 

ljudi: "Odpustim še, pozabiti pa ne morem!" Potrebno je junaštvo ljubezni, da 

moremo odpuščati in pozabljati. 

Ob koncu te "učne ure" prosimo dobrega in usmiljenega Očeta, naj nas varuje, da 

do soljudi ne bi bili takšni kot starejši brat iz evangelija. Oče ga lepo prepričuje, a 

Jezus ne pove, če se je sin dal prepričati. Ob tem svarilnem zgledu je nekdo 

zapisal: "Pravičnost (s katero se je ponašal ta sin) je sicer dobra, toda brez 

ljubezni je pošastna, trda in hladna. Spoznanje je dobro, toda brez ljubezni 

napravi človeka nadutega. Vzgoja je lahko dobra in urejena, toda brez ljubezni je 

odvratna. Vera je dobra, toda brez ljubezni postane fanatizem." 

Nikoli se ne postavljajmo na mesto Boga-Sodnika, ker smo le izgubljeni sinovi. 

Silvester Čuk 

 

TEDEN MLADIH IN STIČNA MLADIH 2022 

Letošnji teden mladih poteka od 11. do 17. septembra. Začne se z nedeljo 

mladih, 11. 9. 2022 in se zaključi s Stično mladih, 17. septembra 2022 v 

cistercijanskem samostanu v Stični.  

Zbiranje udeležencev Stične mladih 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 mas ̌a; 

 12.30 c ̌as za kosilo, druz ̌enje, ogled stojnic; 

 14.00 delavnice (1. krog);  

 15.30 odmor; 

 16.00 delavnice (2. krog); 

 18.00 vec ̌erja; 

 19.30 vec ̌erni program; 

 21.00 zakljuc ̌ek in odhod domov.  



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

(odvisno od interesa s ̌portnih ekip). Ekipe se lahko prijavijo na spletni 

strani sticna.net. Ves dan bosta moz ̌na adoracija v opatovi kapeli in zakrament 

svete spovedi v cerkvi. Avtobus iz Šmarja – avtobusne postaje bo odpeljal ob 7.30 uri.    

Molitev župnije za mlade 

Z nami bodi, o Gospod,  

ko se spominjamo vseh mladih, 

ki sredi hrupa sveta iščejo pravo smer življenja. 

Poznaš jih, saj si jih ustvaril 

in jih ljubeznivo spremljaš. 

Bodi Ti sam njihova moč, 

da bodo odgovorili na klic, 

s katerim kličeš vsakega od njih k polnemu življenju. 

Našim občestvom podari milost,  

da postanejo kraj,  

kjer bodo mladi našli dom. 

Vodi nas, da bomo njihovo navdušenje,  

mladost in vero sprejeli kot tvoj dar.  

 

SLAVILNI VEČER v Šmarju 

»Pridite k njegovim vratom, v njegove dvore s hvalnico! Zahvaljujte se mu, slavite 

njegovo ime!« (Ps 100, 4).  

V župniji Šmarje pri Jelšah pričenjamo z mesečno adoracijo ob prepevanju 

slavilnih pesmi in spevov, ter premišljevanju Božje besede. Skupaj bomo molili in 

slavili Boga, ter prosili za nas in naše župnije. Adoracija bo potekala vsako tretjo 

soboto v mesecu, po večerni sveti maši. Vabljeni že to soboto 17. 09. 2022, ob 

19.00 redna sveta maša in nato slavljenje do 21. ure.  

Lepo vabljeni, da se nam pridružite! 

 

ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO: Spoštovani starši, dragi veroučenci! 

V četrtek, 1. 9. 2022 se je začelo novo šolsko leto. V nedeljo, 11. 9. 2022 pa 

začenjamo tudi novo veroučno leto. To veroučno leto bo še posebej novo za 

tiste, ki bodo letos prvič prestopili prag veroučnih prostorov in začeli obiskovati 

verouk.  

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 bodo imeli verouk veroučenci 

3. R ob 13.00 in 4. R ob 14.00. 5. R bo imel verouk ob četrtkih ob 7.15 in ga 

bomo začeli 22. 9. 2022. Prvi razred pa ob sobotah, ob 9. uri 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. 

Dragi starši! Ob začetku veroučnega leta vas vabimo, da svojim otrokom naročite 

revijo MAVRICO, najstnikom pa revijo NAJST. Zakaj naročiti Mavrico? Ker otrok 

v njej najde odgovore na prva vprašanja o Bogu in večnosti, uči se brati in hkrati 

spoznava vrednote, spodbuja otroško domišljijo. V revija za mlade NAJST pa so 

zanimive teme, predstavljeni so poklici, odnosi, moda, zvezdni utrinki, intervjuji z 

znanimi športniki, glasba, knjige, potovanja, … 

Več informacij na 01/360-28-28, narocila@druzina.si 

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 12. do 18. septembra naše 

svetišče čistijo in krasijo ter skrbijo za njeno okolico verniki iz Drviš in Polence. 

 

24. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 

 12. 9. 2022 
 Marijino ime 

  

Torek 

13. 9. 2022 Janez Zlatousti, 

škof 

17.30  

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Zofijo in Ivana Šmajgla 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

14. 9. 2022 

Povišanje sv. 

Križa 

  

Četrtek 

15. 9. 2022 

Žalostna Mati 

Božja 

  

Petek 

16. 9. 2022 

Kornelij in 

Ciprijan, muč. 

  

Sobota 

17. 9. 2022 

Robert 

Belarmino,škof,  

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Zlato Škodič 

Nedelja 

18. 9. 2022 
25. med letom  

Jožef 

Kupertinski, 

duh. 

 

9.00 

za † Anico (obl.) in Jožija Zvonarja 

za † Heleno, Franca Ogrizek, 

Matildo Cotman 

za † Ivanko in Emo Drofenik 

za † Miro Božič in starše, Niko 

Mlinarič, rodbini Dolšak in 

Mejavšek 

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 


