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EVANGELIJ (Lk 16,10–13) Kdor je v 

najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem,  

kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen 

tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri 

ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo 

zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti 

pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben 

služabnik ne more služiti dvema 

gospodarjema; ali bo enega sovražil in 

drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in 

drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in 

mámonu.« 

 

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA 

Evangelij nam predstavi zgodbo o 

nekem ne preveč poštenem oskrbniku. 

Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil, 

kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo 

po človeku, ki lahkomiselno in goljufivo 

ravna s tujim premoženjem. Da pa bi 

pravilno razumeli smisel te Jezusove 

prilike, ga moramo gledati v okviru 

sobesedila. 16. poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do 

imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. 

poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni 

težava v samih materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine 

uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi 

tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje 

je moje srce? Za kaj me zares skrbi v življenju? 

Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi 

takšno iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na 

naše duhovno področje.  

Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same 

sebe rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi 

prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, 



vendar pa je logika, kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do 

blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti 

prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče ne more 

pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z 

velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto, 

kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi 

naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce 

upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, 

ki morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo 

pomagali pridobiti prostorček v nebesih.E. Mozetič 

 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: Ob začetku novega pastoralnega leta vabim 

člane Župnijskega pastoralnega sveta na sestanek – srečanje, ki bo v torek, 20. 

septembra po večerni sv. maši, ob 18.30 uri v prostorih župnišča. Lepo vabljeni.  

 

VEROUK: Veroučenci 1. razreda imajo verouk ob sobotah vsakih 14. dni. Z 

veroukom začnejo v soboto, 24. septembra ob 9. uri.  

Veroučenci 5. razreda pa začnejo z veroukom v četrtek, 22. septembra ob 7.15 

uri.  

 

PISMO ŠKOFA MAKSIMILIJANA OB ZAČETKU NOVEGA PASTORALNEGA LETA 

Pogumno in z vero v novo pastoralno leto! 

Vera, resnica in ljubezen 

Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, drage katehistinje in katehisti, 

animatorji in voditelji raznih skupin, dragi starši, 

na začetku novega pastoralnega in katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, da se 

kot občestvo naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z obnovljenim 

navdušenjem sprejmemo poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in 

dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. 

Odpiranje Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga 

Duh plete med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in 

relativizma, ki dušijo naša okolja. 

Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko 

prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta XVI., zapisal, da je sodobna 

ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za 

življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki ustvarja 

nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj je odprta 

pot vsem vrstam fanatizmov – angelom smrti. 

Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo 

oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in 

preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v 

njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. Vera je 

neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje. 

»Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa 

pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, 



kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in 

ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter 

ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24). 

Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato 

pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). »Srce je v Svetem 

pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: 

telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; 

razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti 

zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas 

dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, kolikor 

se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26). 

Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. 

Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno 

resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta. 

Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, 

ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, 

saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 

Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana 

z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko 

sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari 

nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26). 

Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer lahko v 

tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne (prim. 

Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega 

Odrešenika!  Maksimilijan, celjski škof 

 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek 

sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni postelji, 

so že takrat zaslutili, da pravzaprav ni šlo za konec, ampak za začetek nekega 

novega, polnega življenja, v Božjem objemu.  

Tudi iz njegove oporoke lahko jasno razberemo, da je bil Slomšek kot duhovnik 

in škof ves zazrt v prihodnost. Pravega uvida v prihodnost pa človek ne more 

doseči, dokler ne sprejme razodete resnice o tistem delu prihodnosti, ki presega 

meje vidnega in sega onkraj zemeljskega. Bl. A. M. Slomšek v svoji oporoki prosi 

Boga: »… da bi mi Bog naklonil največjo milost: pred Božjim prestolom 

posredovati za svojo škofijo.« Prepričani smo, da je Bog slišal in uslišal tudi to 

njegovo prošnjo in da imamo v njem sedaj domačega blaženega priprošnjika pred 

Bogom. V tem smislu smo za obhajanje letošnje Slomškove nedelje določili geslo 

»Slomšek prosi za nas«. S tem kratkim stavkom želimo izraziti in poživiti vero, da 

nas škof Slomšek kot blaženi iz večnosti spremlja in je naš priprošnjik. (msgr. 

Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit). 

Slomškovo nedeljo bomo obhajali v nedeljo, 25 septembra 2022. Osrednja 

slovesnost bo v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa 

somaševanje navzočih škofov in duhovnikov.  



MOLITEV ZA KANONIZACIJO BLAŽENEGA ŠKOFA A. M. SLOMŠKA 

Nebeški Oče! 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek 

je luč na poti našega krščanskega življenja. 

Naj nas spremlja njegov zgled 

in podpira njegova priprošnja, 

da bomo v edinosti s teboj 

in med seboj napredovali v veri, 

upanju in ljubezni in bodo uslišane 

naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 

To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu… 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE  

Od 19. do 25. septembra naše svetišče čistijo in krasijo ter skrbijo za njeno 

okolico verniki iz Kačjega Dola. 

 

25. NAVADNA NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 

 19. 9. 2022 

Januarij, škof in 

mučenec 

  

Torek 

20. 9. 2022 Andrej Kim Tae-

gon, duh. 

17.30  

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Franca Kregarja in za vse 

+ iz družine Kregar 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

21. 9. 2022 

Matej, ap. in 

evangelist 

  

Četrtek 

22. 9. 2022 
Florencij, duhovnik 

  

Petek 

23. 9. 2022 

Pij iz Pietrelcine, 

duh. 

  

Sobota 

24. 9. 2022 

Anton Martin 

Slomšek 

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Janeza Gajška  

za † Ano Zvonar 

Nedelja 

25. 9. 2022 

26. med letom 

Sergij Radoneški, 

menih 

 

9.00 

za † Ivana, Alojza in starše 

Škodič, Vladota in starše 

Ogrizek 

za † Marijo Drozg 

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 


