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Iz svetega evangelija po Mateju (5,38-48) 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali 

ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in zob za 

zob.‹ Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se 

hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem 

licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo 

pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še 

plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z 

njim dve. Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče 

kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta. 

Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega 

bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa 

vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte 

za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci 

svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje 

svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in 

dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. 

Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno 

plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi 

cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne 

delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 

 

NA KAK NAČIN PA TI REŠUJEŠ SPORE? 

V današnjem evangeliju nam Jezus naroča, naj ljubimo tudi sovražnike. 

Izredno težka zahteva. Vendar ljubezen do sovražnikov ne pomeni odpraviti vse 

spore s sveta, ampak jih tako razreševati, da ne teče kri. Ne pomeni spregledati 

nasprotij, ampak graditi most in prek njega priti k sočloveku in civilizirano 

razrešiti spor. To velja tudi v politiki na vseh ravneh, med narodi in znotraj 

naroda. Ravno politiki najprej zamahnejo z roko, češ, to je sanjaštvo, čista 

utopija. Kdor tako govori, ni o Jezusu in evangeliju razumel ničesar. Kdor 

ljubezen do sovražnikov razglaša za sanjaštvo, naj pošteno pove, da ima Jezusa 

za sanjača. 

Ljubezen do sovražnikov pomeni odpovedati se nasilju. Po evangeliju je 

nasilnež človek, ki sovraži, notranje zasužnjen, nesvoboden človek. Sovraštvo 

nosi svojo kazen s seboj. »Tvoje sovraštvo je tvoja kazen,« je nekdo zapisal, saj 

človeka samega notranje razjeda in uničuje. »Če sovražimo svoje sovražnike, jim 



dajemo veliko moč nad seboj: moč nad našim spanjem, apetitom, zdravjem in 

duševnim mirom,« je zapisal Andrew Canegie. 

Če pri sporu kdo od vpletenih iz notranje svobode in pokončnosti ne napravi 

velikodušno prvega koraka, potem ni izhoda iz začaranega kroga nasilja. 

Ljubezen do sovražnikov ni norost, ampak razumnost, stvariteljsko dejanje. 

Pomeni, da imaš  pogum narediti prvi korak. Kaže notranjo svobodo in 

pokončnost.  

Mark Twain, ki je bil velik humorist, a tudi velik realist, je svetoval takole: 

»Preden se odločite, da boste ljubili svoje sovražnike, začnite malo lepše ravnati s 

prijatelji.« Po: B. Dolenc 

 

SREČANJE ANIMATORJEV: V soboto, 25. februarja ob 19. uri vabim animatorje 

na srečanje v pripravi na letošnji oratorij. Še posebej vabim letošnje birmance, da 

se pridružijo animatorski skupini. 

 

ŠTEVILO IN STAROST DUHOVNIKOV V CELJSKI ŠKOFIJI 

Župnije. Na dan 1. januarja 2023 je bilo v Škofiji Celje 112 župnij, zasedenih 

(tudi z duh. pomočniki) je bilo 63 župnij, v soupravi (pravnoformalno) 56. Za 16 

župnij skrbijo redovniki, od teh je 5 v soupravi.  

Kleriki. V Škofiji Celje so bili na dan 1. januarja 2023  inkardinirani: 1 upokojeni 

škof in 88  škofijskih duhovnikov ter 6 stalnih diakonov. 10  duhovnikov zaradi 

bolezni in starosti ni več aktivnih. 5 duhovnikov biva oz. deluje v drugih 

slovenskih škofijah, 3 v tujini, 1 stalni diakon deluje v tujini. 

Na ozemlju škofije bivajo 4 duhovniki iz mariborske nadškofije. 

Redovniki. Na dan 1. januarja 2023 je v Škofiji Celje delovalo in bivalo 33 

redovnikov – 10 lazaristov, 9 salezijancev, 4 kapucini, 4 minoriti (od teh 1 

redovni brat), 3 frančiškan, 2 dominikanca in 1 klaretinec. 12 jih opravlja službo 

župnikov in 2 službo kaplanov. 

Pastoralno aktivni duhovniki (župniki, vikarji, kaplani) v škofiji so: škofijski 53, 

redovni 14. 

Pastoralno aktivni stalni diakoni v škofiji so 4.  

Povprečna starost inkardiniranih duhovnikov in diakonov je 64,1 leta, samo 

duhovnikov 64,2 leta. 

Starostna struktura vseh v škofiji inkardiniranih duhovnikov po desetletnih 

starostnih razredih je naslednja:  

od 26 do 35 let so stari 3 duhovniki (3,4 %), 

od 36 do 45 je starih 10 duhovnikov (11,2 %), 

od 46 do 55 je starih 15 duhovnikov (16,8 %), 

od 56 do 65 je starih 13 duhovnikov (14,6 %), 

od 66 do 75 je starih 21 duhovnikov (23,6 %),  

od 76 do 85 je starih 24 duhovnikov (27 %),  

več kot 85 in več so stari 3 duhovniki (3,4%).  

Povprečna starost redovnikov v škofiji Celje je 66,6 leta. Njihova starostna 

struktura po desetletnih starostnih razredih je naslednja:   

od 26 do 35 let ni nobenega redovnika (0 %),  



od 36 do 45 so stari 3 redovniki (9,1 %), 

od 46 do 55 je starih 5 redovnikov (15,2 %), 

od 56 do 65 je starih 9 redovnikov (27,3 %), 

od 66 do 75 je starih 5 redovnikov (15,2 %), 

od 76 do 85 je starih 10 redovnikov (30,2 %), 

več kot 85 let ima 1 redovnik (3 %) 

Bogoslovci. Celjska škofija ima v tem letu 2 bogoslovca v 1. letniku TEOF v 

Ljubljani.  

Umrli duhovniki. V letu 2022 sta umrla 2 škofijska duhovnika: Martin Tonkovič in 

Janez Krašovec . 

 

POGREBNE VIZITKE  

V torek, 14. februarja je bila seja Župnijskega pastoralnega sveta. Na seji je bil 

sprejet predlog, da se uvedejo pogrebne vizitke.  

Ob pogrebih ste vabljeni, da namesto za sveče in cvetje darujete za sv. maše in 

svoj dar namenite za potrebe župnije. Ob tem boste prejeli pogrebno vizitko, ki 

jo namesto za sveče in cvetje položite k žari umrlega oz. izročite svojcem. To 

vizitko potem svojci odnesejo domov, da si po pogrebu lahko pogledajo, kdo je 

daroval ob pogrebu njihovih dragih rajnih. Pri sv. maši se še vedno preberejo vsi 

darovalci, ki so darovali za sv. maše ali za potrebe župnije. Ko se berejo imena 

darovalce se ne prebere kdo je koliko dal, ampak se potem, ko se preberejo vsi 

darovalci pove, koliko je bilo skupaj darovanih sv. maš in koliko darov je bilo 

zbranih za potrebe župnije.  

 

POSTNI ČAS  

Postni čas se začne na pepelnično sredo, letos je 22. februarja in traja do 

večernic velikega četrtka oz. do večerne maše na veliki četrtek, potem se začne 

sveto velikonočno tridnevje. Na pepelnično sredo je strogi post, kar pomeni, da 

se zdržimo mesnih jedi in se ta dan samo enkrat do sitega najemo.  

Sv. maša je ob 17. uri. Med sveto mašo je obred pepeljenja. V postnem času 

smo vabljeni, da stopimo na pot spokornosti. Naj bo ta sveti čas, čas redne 

vsakdanje molitve, obiska nedeljske sv. maše, svete spovedi, dobrih del, odpovedi 

določeni razvadi ali dobrini, … Tudi Slovenska Karitas nas vabi, da se pridružimo 

raznim postnim spodbudam. Zelo odmevna je njihova pobuda 40 dni brez 

alkohola, ki je zasnovana kot izkaz solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, 

nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola.  

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 

V postnem času kristjani premišljujemo o Jezusovem trpljenju. Ob nedeljah v 

postnem času ste vabljeni v Šmarje, kjer bo pobožnost križevega pota.  

Zberemo se v župnijski cerkvi Marije vnebovzete ob 15. uri, kjer je uvod, nato pa 

prehodimo kalvarijo in ob postajah križevega pota do cerkve sv. Roka 

premišljujemo o Jezusovem trpljenju. V nedeljo, 26. marca je predvideno 

župnijsko romanje v Šmarje in sodelovanje pri pobožnosti križevega pota. Lepo 

vabljeni! 



MINISTRANTI: V nedeljo 5. marca vabimo ministrante na popoldanski izlet. Ob 

13.30 bomo štartali izpred Šmarskega župnišča. Povratek v Šmarje je načrtovan 

med 18. in 18.45. uro. Zaradi organizacije potrebujemo prijave, ki jih sporočite 

g. Damjanu ali g. Janezu najpozneje do četrtka, 2. marca.  

 

ROMANJE V MEĐUGORJE: Od 26. do 29. aprila 2023 romamo v Međugorje. 

Cena romanja v primeru polnega avtobusa je 155€. Prijave sprejema Marinka 

Kralj na št. 031/658 455. Lepo vabljeni.  

 

ROMANJE V VOJVODINO in BARANJO 

Od 14. do 17. septembra 2023 z agencijo Aritours pripravljamo župnijsko 

romanje v Vojvodino in Baranjo. Pot nas bo vodila skozi naslednje kraje: Pecs – 

Kelebija – Palić – Subotica – Palićko jezero – Novi Sad – Petrovaradin – Sremska 

Mitrovica – Krušedol – Sremski Karlovci – Vukovar – Aljmaš – Karanac  

Cena romanja je 319 EUR. Prijave sprejemamo v župnišču Šmarje pri Jelšah.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 20. do 26. februarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Kristan Vrha. 

 

7. NAVADNA NEDELJA  

Ponedeljek 

20. 2. 2022 
Leon Sicilski, škof 

  

Torek 

21. 2. 2022 Peter Damiani, 

škof  

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Antona Kovačiča 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

22. 2. 2022 
PEPELNICA,  

strogi post 

17.00 za † Ano Jagodič 

za † Veroniko Novak 

 

Četrtek 

23. 2. 2022 
Polikarp, škof 

  

Petek 

24. 2. 2022 
Matija, apostol 

  

Sobota 

25. 2. 2022 Nestor, škof in  

mučenca  

7.30 

8.00 

molitev rožnega venca 

za † Ano Zvonar 

15.00 zlata poroka: Jože in Nežika 

Ribič   

Nedelja 

26. 2. 2022 1. postna nedelja 

Aleksander, škof 

9.00 za † Dragico Galun in starše 

Marijo in Antona Javornika 

za † Jakoba in Terezijo Turk, 

starše Turk 

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 


