
  KDO JE IN KDO NI  KRISTJAN? 
 

Pri vprašanju, kdo je in 
kdo ni kristjan, je treba 
upoštevati najmanj tri 
stvari: verovanje, 
življenjsko prakso 
(moralo)in pripadnost 
cerkvenemu občestvu.  

Ko nam Jezus kot ustanovitelj krščanstva naroča, 
naj bomo popolni, kakor je popoln naš nebeški Oče, 
nam postavlja normo, ki je ne bomo nikoli dosegli, 
trudimo pa se na tej poti. Do nje pa je Jezus edina 
prava Pot. 
 
Na področju verovanja se krščanstvo začne z 
veroizpovedjo, ki jo molimo pri sv. maši. Če kdo 
katere od trditev iz te veroizpovedi zavestno ne 
sprejema, se ne more imeti za kristjana. Enako velja 
za krščansko moralo. To ne pomeni, da ne sme 
nikoli spodrsniti, ampak da to prizna kot greh in s 
tem prizna krščansko normo.  
Kristjan je tudi član občestva verujočih, ki je Cerkev. 
Vanjo smo vključeni s krstom in skupno vero, ki nas 
združuje.  
 
Kaj se pravi biti kristjan,  
si ne more vsak po svoje določati in izbirati "a la 
carte" – nekaj bi priznal, nekaj pa ne bi upošteval. 
Npr.: priznam Boga, večnega življenja pa ne. 
Upoštevam osnovne zakramente, nedeljske maše 
pa ne. Velikonočni zajtrk ja, Kristusovega vstajenja 
pa ne. Itd. 
Na osnovi tega lahko vsak zase presodi, ali sme 
upati, da je kristjan, ali ne. Nikoli pa ne presojajmo 
drugega! Nihče od nas ne more določati, kdo je 
pravi kristjan! To je domena samo Jezusa Kristusa.        
Kristjan nisem samo včasih, to je moja drža.  

KAKO NAJ MOLIMO? 
 
Očeta Makarija so vprašali, kako moramo moliti. 
Starec jim je rekel: Ni potrebno veliko blebetati, 
ampak iztegnite roke in govorite: Gospod, usmili se 
me, kakor ti hočeš in veš. Kajti on ve, kaj je za nas 
koristno, in se nas usmili. Tako moli k Bogu kot 
navzoč navzočemu! 
 
Naučili smo se, da je molitev POGOVOR  z Bogom, 
prošnja, slavljenje, zahvaljevanje. Nekateri so na 
koncu molitve prav utrujeni, saj so izgovorili nešteto 
besed, in še imajo občutek krivde, da so premalo 
molili. Pa je to res pogovor, če smo pa samo mi 
govorili? 
Sv. Terezija Velika je rekla, da je zanjo osebna 
molitev zaupno prijateljsko preživljanje časa z 
Bogom, za katerega vemo, da nas ljubi. Molitev 
namreč niso samo besede, niti najlepše ne. Celo 
samo slavljenje in zahvaljevanje ne.  
 
Molitev je preživljanje časa z Jezusom in z Očetom. 
Zato ni potrebno, da samo mi govorimo. Dajmo čas 
tudi Bogu, da nam kaj pove. Dovolj je že to, da smo 
preprosto z njim, ki je vedno z nami, brez besed in 
brez prošenj. 
 
"Ja, kaj pa naj delam, ko 
je tišina,  npr. pred 
Najsvetejšim?" Sončim 
svojo dušo pred njim. S srcem poslušam, kaj mi 
govori. Ali odprem Sveto pismo, preberem eno ali 
dve vrstici, večkrat, in poskusim misliti Nanj, ki je 
prisoten v globini našega srca. In rečem samo 
"VERUJEM." 

                                                                                        
MOLITEV JE ZAŠČITA PRED ŽALOSTJO                       

IN MALODUŠJEM. 

PRIDIMO IN HODIMO SKUPAJ! 
 
Sinoda nas vse vabi, da bi 
vsak izbral možnost in 
povedal, kako doživlja 
Cerkev, župnijo, svoje 
versko izkustvo, odnose v 
svoji župniji, kako je slišan; kaj bi želel, da se uredi, 
prenovi, obnovi, ustanovi, da bi lahko bolj duhovno 
rastel. Da bi se bolj zavedali, kako nas Bog 
sprejema, ljubi, kako smo zanj dragoceni, 
neponovljivi. 
  
Duhovnost gre skozi odnose – doma, med sosedi, v 
župniji, v cerkvi. Kako smo si blizu, kako se čutimo 
sprejete … Vse to je pomembno za osebno rast v 
veri. Kako bi se radi čutili nagovorjene? Kaj je 
potrebno za to narediti, spremeniti? Kaj pričakujete 
od župnije, župnijskega občestva? 
 
Ste že kdaj razmišljali, kaj bi lahko sami prispevali, 
da bi se v župniji bolj počutili kot družina in ne samo 
kot potrošnik, odjemalec? Kaj lahko naredim, da bi 
bili naši odnosi iskreni; kako lahko pomagam tistim, 
ki potrebujejo pomoč – pogovor, poslušanje, 
prevoz, skupino? 
Koga lahko še navdušimo, pritegnemo k 
sodelovanju? 
 
Naj nas ne bo strah spremeniti kaj v delovanju 
župnije! Povprečna starost duhovnikov se nevarno 
dviga, ne zmorejo več, zmanjkuje jih. Samo še nekaj 
let, pa bodo župnije prazne. Zamislimo se ob tej 
realnosti. Veliko je odvisno od našega sodelovanja. 
 
Molimo k Svetemu Duhu, da koga iz naše župnije 
nagovori za stalnega diakona, in molimo za nove 
duhovne poklice, seveda. 



VELIKA NOČ - nedelja 

Ta dan se spominjamo 
največjega čudeža in temelja 
naše vere, ki je vstajenje 
Jezusa Kristusa od mrtvih.  

Skrivnost vstajenja lahko 
razumemo samo v moči vere, 

ki je presežni Božji dar. Jezus Kristus nas je s 
svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 
greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v 
našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v 
večno življenje.  

Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat 
napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih. 
Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na osnovi 
pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po 
vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo 
istovetnost. Dva učenca na poti v Emavs sta ga npr. 
prepoznala po lomljenju kruha (prim. Lk 24, 13–35) 

Kristusov mir naj kraljuje v naših srcih, v naših 
družinah, mir v naših župnijah, mir v družbi in 
po vsej zemlji! 

Velikonočni ponedeljek                                               
Na velikonočni ponedeljek želimo utrditi našo vero 
v vstalega Jezusa tudi na ta način, da veselo novico 
o vstajenju podelimo s prijatelji in se skupaj z njimi 
veselimo.  

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja 

Praznik usmiljenja ne sme biti le dan posebnega 
češčenja Boga v skrivnosti usmiljenja, temveč more 
biti za vse ljudi dan velikih milosti, če so skladne z 
Božjo voljo. Prav s tem praznikom je Jezus povezal 
velike obljube. 

MOLITEV PRI 
VELIKONOČNEM  ZAJTRKU 

Velikonočni zajtrk je lepa 
priložnost, da se pri mizi 
zberemo vsi. Zajtrk uživamo 
v hvaležnosti drug za 
drugega in Božjo prisotnost. 

Začnimo ga z molitvijo:  

Gospod Jezus Kristus, 
tvoja velikonočna daritev nas je zbrala ob mizi, 
kjer nas jedi spominjajo na tvojo zmago                
nad smrtjo: 
šunka na tvoje trpeče telo, 
kruh na evharistijo, kruh vstajenja, 
pirhi na tvojo dragoceno kri, 
hren na bridke žeblje in  
potica na trnjevo krono.                                           
Spominjajo nas vsega,                                                           
kar nam v svoji dobroti daješ,                                     
saj mnogi niso deležni teh milosti.                             
Ob tem se spomnimo tudi na ljudi,                              
ki trpijo in so v teh dneh sami. 
Tvoja ljubezen in mir naj se po nas razlivata  
na druge. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 
Amen. 

 ZAHVALJUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER, 
VEKOMAJ TRAJA NJEGOVA DOBROTA! Ps118,1 
__________________________________________ 
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VELIKONOČNA NEDELJA 
GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

To je dan, ki ga je naredil Gospod. 
Radujmo in veselimo se ga. Aleluja! 

BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE! 

ŽPS, ključarji in  

župnik Ciril 
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