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Evangelij: Izgubljeni sin se vrne k očetu Lk 15,1 3.11 32 

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: 
11

 »Neki človek je imel dva sina. 
12

 Mlajši med njima je rekel 
očetu: ›Oče, daj mi delež 
premoženja, ki mi pripada!‹ In 
razdelil jima je imetje. 

13
 Čez 

nekaj dni je mlajši sin spravil vse 
stvari skupaj in odpotoval v 
daljno deželo. Tam je z 
razuzdanim življenjem pognal 
svoje premoženje. 

14
 Ko je vse 

zapravil, je v tisti deželi nastala 
huda lakota in začel je trpeti 
pomanjkanje. 

15
 Šel je in se 

pridružil nekemu meščanu tiste 
dežele, ki ga je poslal na svoje 
posestvo past svinje. 

16
 Želel se je 

nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. 
17

 Šel je vase in 
dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj 
umiram od lakote. 

18
 Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem 

zoper nebo in pred teboj. 
19

 Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. 
Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ 

20
 In vstal je ter šel k očetu. Ko 

je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in 
poljubil. 

21
 Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. 

Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ 
22

 Oče pa je naróčil svojim 
služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu 
prstan na roko in sandale na noge! 

23
 Pripeljite pitano tele in ga zakôljite ter 

jejmo in se veselímo! 
24

 Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível; bil je 
izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti. 

25
 Njegov starejši sin pa je bil 

na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. 
26

 
Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj pa to pomeni?‹ 

27
 



Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je 
zdrav vrnil.‹ 

28
 Razjézil se je in ni hôtel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in 

mu prigovarjal. 
29

 On pa je očetu odgovóril: ›Glej, toliko let ti služim in 
nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi 
se poveselil s svojimi prijatelji. 

30
 Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z 

vlačugami potratil tvoje premoženje,  si mu zaklal pitano tele.‹ 
31

 On pa je 
rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. 

32
 Vzradostiti 

in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je ožível, ker 
je bil izgubljen in je najden.‹ « 
 

OČE GREŠIL SEM.... 
Smo že v drugi polovici postnega časa in Jezus je vse bližje Jeruzalemu. 

Mi vemo kaj se je tam na koncu zgodilo in tudi Jezus je vedel. Zato so 
prilike v njegovih govorih zelo nazorne, polne simbolike in še vedno 
aktualne tudi danes, zame in zate, za vsakega izmed nas.  

Ena najbolj poznanih prilik je prav gotovo v današnjem evangeliju – to je 
prilika o izgubljenem sinu. Danes pravijo, da je bolj pravilen naslov – 
prilika o usmiljenem očetu. Kdor lahko, si naj na spletu pogleda, saj je res 
vredna ogleda priredba prilike, ki jo je posodobil Gregor Čušin. V priliki 
oče predstavlja Boga, oba brata – starejši in mlajši sin pa enkrat mene in 
tebe, drugič pa obratno. 

Človek kot mlajši sin večkrat zahteva od Boga nekaj, kar mu je Bog Oče 
že od vsega začetka dal, to je božjo podobnost. Da bi utišal svojo slabo vest, 
potem raje odide in zavrže sinovstvo. In če gre človek stran od Boga, se 
oprime malikov in se dejansko prostituira. Ko Jezus v priliki omeni svinje, 
ki so za Jude nečiste živali, pomeni, da je človek padel tako nizko, da nižje 
sploh ne more. Šele takrat lahko gre vase, si prizna zablode in se odpravi 
nazaj. To pomeni, da se spreobrne – obrne smer. 

Bog  - Oče  pa z neskončno ljubeznijo čaka in pričakuje povratek 
vsakega sina ali hčere. V priliki sina opazi in spozna še preden pride do 
doma. Gre mu nasproti in ne zahteva opravičila ali pokore ali kazni. Vrne 
mu dostojanstvo, čeprav si izgubljeni sin tega sploh ne upa prositi. Dovolj je 
že sinovo spoznanje, ki mu sledi spreobrnenje in priznanje "Oče, grešil 
sem..." In zato so takrat začeli praznovati in se vedno znova lahko tudi mi 
veselimo,  ko se odločimo za življenje in sprejmemo odrešenje, ki nam je 
bilo podarjeno. 

Ko pa starejši sin sliši za veselje, mu jeza, ljubosumje in pravičniška drža 
onemogočijo, da bi vstopil v hišo veselja. Bog lažje odpušča kot človek. Niti 
na Očetovo pojasnilo in osebno povabilo se ne odzove. Ne premore niti 
trohice Očetovega usmiljenja. Ni odprt za ljubezen in zato ne more doživeti 
občutka odrešenja. Ob tem sinu se mi izpostavi tudi pojem neskončnosti, ki 
jo čisto v vsem pozitivnem pooseblja Bog - Oče. Starejši sin noče verjeti ali 
razumeti, da če še tako velik "del" neskončnosti "zapraviš" ali "dobiš", 
neskončnosti ni nič manj ali več. To je nekaj veličastnega in tudi 
matematično dokazano. Irena Stepišnik Perdih 
 



POSTNI ČAS: V postnem času povabljeni k molitvi, dobrim delom, sveti 
maši in sveti spovedi. 
 
MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV: V 
ponedeljek, ob 20. uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje 
k Tatjani Mikuš v Korpule. 
 

VEČERNE SVETE MAŠE: Od tega tedna dalje bodo večerne svete maše 
ob 19. uri. 
 
PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mesecu. Vabljeni k molitvi za duhovne 
poklice in k sveti maši. 
 
PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu. Vabljeni k sveti maši ob 9. in 19. 
uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši, vabljeni 
k tihi molitvi pred Najsvetejše do 22. ure. 
 
PRVA NEDELJA: Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za 
obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
POSTNE DELAVNICE ŽUPNIJSKE KARITAS: Lepo povabljeni na 
postne delavnice župnijske Karitas. V torek, ob 19. uri bo delavnica 
izdelovanja rož in okraskov iz krep papirja in v petek, ob 19. uri pa 
delavnica izdelovanja butar. Lepo povabljeni k sodelovanju in pomoči 
župnijski Karitas. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak postni petek, pol ure pred 
večerno sveto mašo, vabljeni k molitvi križevega pota v kapelo. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k 
molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku.  
 
POČITNIŠKI ORATORIJ: V času od 1. do 5. julija bo v župniji potekal 
počitniški oratorij za predšolske in šolske otroke. Že sedaj lepo vabljeni. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo obnovitvena 
dela. V tem tednu so položili napeljavo za talno gretje in dokončali 
električno napeljavo. V tednu, ki je pred nami bo položen estrih. Prosimo za 
pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete 
tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak 
dar. 
 
ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu 
aprilu čistijo cerkev sv. Roka, kapelo in veroučne prostore verniki iz Vrha in 
Močel. Vernikom iz Predela in Senovice, ki ste v mesecu marcu skrbeli za 
urejenost cerkve, kapele in veroučnih prostorov, se lepo zahvaljujemo. 



4. POSTNA NEDELJA 
Ponedeljek 
1.4.2019 

sv. Tomaž 
Tolentinski 

8.00 za † Jožefa Jesenko      

Torek 
2.4.2019 

sv. Frančišek 
Paolski, red. 

8.00 za † Štefko Kocman  
 

Sreda 
3.4.2019 

sv. Rihard 
škof 

8.00 
 

za † Antona, Alojzijo, Toneta in 
Tinko Zdolšek, Jankota Stojan 

Četrtek 
4.4.2019 

sv. Izidor 
Sevilski. škof 

19.00 za † Terezijo Fir, 30. dan 
za † Štefana in dve Minki Pisanec 

Petek 
5.4.2019 

sv. Vincencij 
Ferrer 

duhovnik 

9.00 
18.30 
19.00 

za † Tončko Otorepec 
križev pot   
za † Milko (8.dan)  in Stankota 
Arzenšek 
za † Jurija Hajnšek (obl), sorodnike 

Sobota 
6.4.2019 

sv. Irenej iz 
Srema 

škof 

19.00 za † Franca Krumpak (obl) 
za † Ivana Šuc (obl), Jožeta Rodež, 
Lojzko Dečman, dvojne starše 
za † Ladeka Smole (obl), starše 
Smole in Čakš 
molitev pred Najsvetejšim 

Nedelja 
7.4.2019 

5. POSTNA 
NEDELJA - 

TIHA 
sv. Herman 

Jožef 
premonstranten 

7.00 
kulturni 

dom 
9.00 

sv. Rok 
 

 
10.30 

kulturni 
dom 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
 
za † Marka Šket 
za † Toniko Došler, 30. dan 
za † Marijo Karner 
za † Stankota Nunčič 
za † Justino, Aleksandra, Ivana, 
Berto in Petra Skrnički, Franca, 
Frančiško in Martina Pezdevšek, 
Ivana, Marijo, Borisa in Danijela 
Jernejc, Henrika in Stanislavo Verk 
za † Jožeta in Elizabeto Smole 
(obl), Franca Lesjak 
za † Viktorja Lončar (obl), Nežiko, 
Viktorja in Tomaža Ojsteršek, 
Toneta Rozman (obl), Alojzijo 
Šturbej, Tinkota Kolar 
za † Štefana Golob 
Križev pot 

 
www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

