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Evangelij: Za Jezusa se je treba odločiti Lk 12,49-53 
Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: 49»Prišel sem, da vržem 
ogenj na zemljo, in kako želim, da bi 
se že razplamtel! 50 Moram pa prejeti 
krst in v kakšni stiski sem, dokler se to 
ne dopolni! 51Mislite, da sem prišel na 
zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, 
ampak razdeljenost. 52Odslej bo 
namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije 
proti dvema in dva proti trem; 53 
razdelili se bodo: Oče proti sinu in sin 
proti očetu; mati proti hčeri in hči 
proti materi; tašča proti svoji snahi in 
snaha proti tašči.« 
 

KRISTUS MOTI 
Zgodi se, da pogovor s sodelavci, 
prijatelji ali sosedi nanese na verska 
vprašanja. Če takrat povemo, da smo 
verni in hodimo v cerkev ter imamo 
do teh vprašanj drugačno stališče, 

številnim ljudem to ni prav. Morda se celo nam zdi, da motimo enotnost 
mišljenja, ko pa je miselnost naše družbe velikokrat tako različna in daleč 
od krščanstva. Zato včasih mislimo, da bi bilo bolje, če bi molčali in ne bi 
povedali svojega mišljenja, ki smo ga oblikovali ob Kristusovem evangeliju. 
Marsikateri kristjan tudi pravi, da takrat, ko pogovor v družbi nanese na 
Boga, vero ali Cerkev, molči. Prav to je narobe! Zakaj bi vsi drugi imeli 
pravico povedati svoje mnenje, kristjani pa ne?  
In res je v naši družbi postalo skoraj že »normalno«, da vsakdo pove svoje 
mnenje, pa čeprav je to nestrpno in nemodro, kristjani pa ne. Nekateri 
krščansko prepričanje označujejo za preživeto in se zgražajo nad njim. 
Kristjani s svojim mnenjem »motimo«, vnašamo nemir … In prav na to 
»zadrego« nas opozarja Kristus v današnjem evangeliju: »Odslej bo namreč 
v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem.« Kristus 
poudarja, da se bo njegov učenec razlikoval od drugih in doživel 
nasprotovanja: »Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir?« 



Kristus jasno pove, da bodo glasniki Boga vedno koga motili. Kristjan bo 
lahko nad dejstvom, da bo njegovo mnenje v javnosti stalno naletelo na 
zavračanje in nasprotovanja, tudi obupal. Težko je sam plavati proti toku. 
Zato bo lahko celo zapustil Kristusa. A današnje drugo berilo pa nam ponuja 
drugačno rešitev. Pokaže nam, kje naj dobivamo moč, da bomo vzdržali to 
napetost: »Uprimo oči v Jezusa.« Svoj pogled ne imejmo uprt kamorkoli, 
ampak v Kristusa, ki je »od grešnikov pretrpel tako nasprotovanje.« Samo 
če bomo imeli oči uprte v Kristusa  Po: B. Rustja 
 
RAZDOR, OGENJ, TRPLJENJE, TEKMA IN NENHNI BOJ 

Današnji evangelijski odlomek – če vse druge odmislimo – zadostuje, da 
postavimo pod vprašaj nekatere molitve in pesmi, ki častijo in opevajo 
nepredstavljivo »sladkega« Jezusa, prav tako nekatere slike in kipe, ki nam 
skušajo predočiti, kako je bil »ljubezniv«. Jezus ne prinaša sladkosti in 
ljubeznivosti, v današnjem evangelijskem odlomku beremo, da prinaša ogenj in 
razdor. In to razdor tudi v naši najožji sredi, tudi znotraj najožjih družinskih 
članov. 

Ogenj, ki ga Jezus prinaša, je njegov evangelij, je ljubezen, ki ga žene v 
trpljenje in smrt. Je moč Duha, ki ga bo poslal na svojo Cerkev. Je ogenj 
krščanstva, ob katerem se že dvajset stoletij greje evropski človek in ob njem ves 
ostali svet. 

Razdor je prinesel, ker je vedel, da se bodo zaradi njegovih zahtev v isti 
družini eni odločali zanj in drugi morda proti njemu. 

Prav je, če kdaj začutimo vsaj delček tega razdora tudi v naši javnosti. Dokaz 
je, da je Kristus med nami živ. Ali bi bil, če se zanj sploh ne bi vedelo ali če bi se 
nihče ob Njega ne obregnil? To bi pomenilo, da nam ga je uspelo docela 
»posladkati«. Da je z nami le kot »nekaj, kar se nahaja v izložbi« …, je lepo, 
mikavno …, a nenazadnje zgolj to. 

Če hočemo vse to doumeti, moramo biti v nenehni tekmi – s samim seboj, pa 
tudi svetom okoli nas. To predstavlja tudi boj, o čemer nam govori Pismo 
Hebrejcem. Ko pisec konča z naštevanjem starozaveznih pričevalcev močne 
vere, pokaže na zadnjega in največjega pričevalca, na Jezusa. Poleg tega, da je 
voditelj in dopolnitelj vere, se razlikuje od vseh drugih in sploh od vseh ljudi tudi 
po tem, da mu ni bilo treba iti v trpljenje, kot moramo iti mi vsi. Pretrpel je križ in 
šele potem stopil v veselje na desni Božjega prestola. 

Zgled nam je dal, da bi mi v tekmi ne omagali, temveč vztrajali, pa čeprav se 
bo potrebno boriti do krvi – morda celo tudi znotraj družine. Po: Beseda da 

Besedo 

 
MARIJIN OLTAR 

Urška in njen stric, ki je bil duhovnik v njenem domačem kraju, sta se v vročem 
poletnem dnevu pogovarjala v senci, na klopi pred župniščem. Prisedla sta babica in 
dedek. 

»Kje pa sta naša fanta?« je vprašal dedek. 
»Nogomet igrajo, kmalu bosta tu,« je povedala Urška. 



Prav takrat sta se s kolesi hitro pripeljala izza vogala; Miha je vozil prvi, Jure ga je 
skušal na dvorišču prehiteti – in zadel v Mihov pedal. In oba sta bila v trenutku na 
tleh. 

»Marija, pomagaj!« je vzkliknila babica in z drugimi pohitela k fantoma. 
»Vse je v redu!« je bil vesel dedek, »le malo bi si zaslužila po ta zadnji! Dobro, da 

to delata le na dvorišču in ne na cesti.« 
Pomirjeni so sedli, fanta pa sta se šla domov umivat, saj sta bila umazan – in bilo 

ju je malo sram. 
»Babi, ti si takoj rekla 'Marija, pomagaj', ko sta padla. Ti vedno prosiš Marijo za 

pomoč?« je vprašal Urška. 
Babica je potrdila, da se vedno najprej spomni na Marijo, ker ji je tako blizu. Kot 

mama, ki jo kličejo otroci. 
»Zato pa ima skoraj v vsaki cerkvi svoj oltar. Že od nekdaj se ljudje zelo radi 

zatekajo k Mariji,« je povedal stric. 
Dedek, ki je zelo rad prepeval, pa je dodal: 
»Najlepše so Marijine pesmi, skoraj vsako mašo zapojemo tudi kakšno 

Marijino.« 
Župnik Pavle jih je spomnil na svojo novo mašo, ko si je izbral za svoje geslo »Ves 

tvoj!«. To pomeni, da se je takrat ves izročil prav Mariji. 
»Misliš, da je Jezusu prav, ker toliko častimo Marijo?« se je pošalil dedek. 
»Veš kaj, Jezus ve, ko prosimo Marijo, molimo k njemu … Zato ima Marija skoraj 

vedno v naročju Jezusa, da ne pozabimo na njega,« je kar resno razmišljal župnik 
Pavle. 

Urška, ki je bila že predolgo tiho, se je spomnila svečk pred Marijinim oltarjem, ki 
so jih večkrat kje videli. Vprašala je: »Stric, v naši cerkvi pa prižigamo svečke pred 
Marijo kar v mislih.« 

Dedek in babica sta se zasmejala, stric pa je vesel odgovoril: »Seveda, z Marijo in 
Jezusom se lahko pogovarjamo kar v mislih. Če bi radi Marijo kaj prosili, za to res ni 
nujno prižigati svečk. Pomembno je, da jih prižgemo v svojem srcu!« 

Povzeto po: M. Strašek Januš, Kraljica duhovnikov, prosi za nas 

 

NEDELJSKE IN PRAZNIČNE SVETE MAŠE: Nedeljske in praznične svete maše 
bodo v župnijski cerkvi. Med tednom pa v kapeli. 
 
ZAHVLA OB PRANIZKU MARIJINEGGA VNEBOVZETJA IN  ROKOVEM 
Bog povrni vsem, ki ste ob prazniku naše farne cerkve in sv. Roka pomagali, 
da smo lahko bogoslužja že imeli v župnijski cerkvi in prazniku sv. Roka  pri 
sv. Roku. Bog povrni za vse. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Dela v župnijski cerkvi tečejo dalje. Hvala Bogu in Vam dobri ljudje za 
vsakršno pomoč. Dela še niso končana, je še kar nekaj za postoriti. Še 
vedno se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri 
zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na 
TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar. 
 



VAŠ DAR ZA DRUŽINO ŠKORJAK 
Preteklo nedeljo ste za družino Škorjak darovali 1.750€. Bog vam povrni. 
 
DUHOVNE VAJE ZA BODOČE BIRMANCE  
Od prihodnje nedelje 25. avgusta do torka 27. avgusta bodo na Sladki Gori 
potekale duhovne vaje za drugo skupino bodočih birmancev. Pričetk je ob 
18. uri na Sladki Gori. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu avgustu skrbijo za 
župnijsko cerkev in kapelo v veroučni učilnici verniki iz Stranja in Belega. 

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 

 20. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek 
19.8.2019 

sv. Janez 
Eudest,duh. 

8.00 za † Sonjo Perc, 30. dan 

Torek 
20.8.2019 

sv. Bernard 
opat 

8.00 za † Iztoka Cerovšek 

Sreda 
21.8.2019 

sv. Pij X. 
papež 

8.00 za † Marico Herič 
 

Četrtek 
22.8.2019 

sv. Devica 
Marija 
Kraljica 

 
19.00 

 

za † Marijo (obl), Štefana Šumec, 
Cilko in Jožeta Vrečko  
za † Minko Pisanec 

Petek 
23.8.2019 

sv. Roza iz 
Lime, red. 

19.00 za † Milico Plevnik, 8. dan 
za † Veroniko in Viktorja Krajnc 

Sobota 
24.8.2019 

sv. Jernej 
apostol 

19.00 za † Jožefo in Jožeta Strašek (obl)   
za † Heleno Pogelšek, 8. dan 

Nedelja 
25.8.2019 

21. 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

sv. Ludvik 
IX. 

kralj 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Tončko Otorepec 
za † Apolonijo Verbek (obl) 
za † Leopolda, Ivana in Zofijo Bračun, 
Franca, Matija in Ano Gorjup, 
Frančeka, Amalijo in Jakoba Ror, 
Heleno Brglez, Ivana in Marico 
Jesenek 
za † Marijo Grobovšek (obl)  
za † starše Jecl in Jagodič 
za † Bruna Čakš, Leopolda Čakš, 
Branka Čokl, starše Baštevc in Pevec, 
Milko Tomažič 
za † Štefana Golob 
za † Marijo Pekovšak 

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

