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Evangelij: Kdor se ponižuje, bo povišan Lk14,1.7 14 

Ko je Jezus v soboto prišel na obed v 
hišo nekega prvaka med farizeji, so ga 
ti opazovali. 7Ko je videl, kako si 
izbirajo prve sedeže, je povabljenim 
povedal priliko. Govóril jim je: 8»Kadar 
te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na 
prvo mesto, ker je lahko povabljen 
kdo, ki je imenitnejši od tebe, 9pa bo 
prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, 
in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat 
se boš začel v sramoti presedati na 
zadnje mesto. 10Kadar si povabljen, 
pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti 
reče tisti, ki te je povabil, ko pride: 
›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš 
počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri 
mizi; 11kajti vsak, kdor se povišuje, bo 
ponižan, in kdor se ponižuje, bo 
povišan.« 12Tistemu, ki ga je povabil, 
pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali 

večerjo, ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, 
da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. 13Nasprotno, kadar prirejaš 
gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, 14in blagor tebi, ker ti ne 
morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« 
 
PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA V LJUBEZNI: Zdrava pamet govori, da se ni 
modro prehitro hvaliti in iskati slavo. Na zdravo ponižnost so opozarjali že 
poganski misleci. Tudi svetopisemski Sirah v prvem berilu pravi: »Otrok, 
opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so 
Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In nenazadnje Kristusov opomin po skromnosti 
in ponižnosti v priliki iz današnjega evangelija ne preseneča, saj ga lahko 
uvrstimo med pozive drugih modrecev človeštva.  

Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil. 
Kristus govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem 
kraljestvu ima drugačno razporeditev sedežev, kot je »sedežni red« pri 
uradnih sprejemih. Tam velja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in kdor 



se ponižuje, bo povišan.« Sam Kristus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor 
ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do 
smrti.« Kristusova ponižnost je v službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj 
nam s tem, ko v ponižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.  

Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in se mu pridruži pri odrešenjskem 
delu. Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti, ki 
temelji na  ljubezni, biti ponižen. Kot vsako krepost moramo namreč tudi 
ponižnost uvrstiti v območje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je lahko 
pomanjkanje samozavesti ali celo samozaničevanje, storjena v ljubezni pa 
je hoja po Kristusovih stopinjah in v službi odrešenja. Zato Kristus, potem 
ko spregovori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo, ko v drugem delu 
evangelija govori, kako prava ljubezen povabi na gostijo – se pravi je 
radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki so na robu družbe (»uboge, 
pohabljene, hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne morejo povrniti«.  

Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli 
ljubezen do Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za druge ter bili ponižni 
zaradi ljubezni in v ljubezni.Po: B. Rustja 
 
NAŠI RAJNI: Umrla je dolgoletna cerkvena pevka, Marija Podgoršek iz 
Dvora. Pogrebna sveta maša v župnijski cerkvi in pogreb bo danes ob 
15.uri. Spomnimo se nje in vseh rajnih v molitvi. 
 
PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mescu. Povabljeni k sveti maši in molitvi za 
duhovne poklice. 
 
PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 19. uri 
ter k sveti spovedi. 
 
PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši vabljeni k 
molitvi pred Najsvetejše do 22. ure. 
 
MARIJINO ROJSTVO – MALA MAŠA: V nedeljo je praznik Marijinega rojstva 
– mala maša. Povabljeni k sv. mašam. 
 
ZAHVALA 
Družina Ivana Bračun iz Senovice, se lepo zahvaljuje vsem, ki ste kakor koli 
priskočili na pomoč ob požaru kozolca. Hvala gslcem iz Šmarja, Šentvida, 
Mestinja in Kristan Vrha in vsem ostalim, ki ste pomagali. Bog povrni za 
vašo opomoč in dobroto. 
 
ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 
Pred nami je začetek šolskega in veroučnega leta. Ena izmed formacij 
človeka je tudi njegova verska in duhovna formacija. Včasih tu in tam 
slišimo odrasle v izjavah glede verouka in vere, naj se otrok odloči sam. 
Kako se bo otrok odločil za nekaj kar ne pozna in ne ve kaj je. Povabljeni, da 
pomagamo otrokom pri njihovem verskem življenju.  



Lepo vabimo vse starše, ki so dali svojega otroka krstiti in bo letos vstopil v 
prvi razred osnovne šole, da ga prijavijo tudi k verouku. Vpis otrok v prvi 
razred verouka bo v tednu od 9. do 13. septembra, vsak dan dopoldan od 
9. do 11. ure in popoldan od 17. do 18. ure. Otroci, ki niso bili krščeni v naši 
župniji morajo prinesti s seboj krstni list, ki ga dobijo v župniji kjer so bili 
krščeni. Prav tako bo možno v tem času dobiti tudi veroučne knjige za vse 
razrede verouka. S potekom verouka so povezani tudi določeni stroški, ki 
jih župnija sama ne zmore pokriti, še zlasti sedaj ne, ko prenavljamo 
župnijsko cerkev. Da bi ta strošek lažje pokrivali imamo prispevek za 
verouk; ta prispevek bo znašal 15€ po otroku, plus stroški za veroučne 
knjige. Če tega kdo ne zmore, naj prispeva po svojih zmožnostih. Denar ne 
sme in ne more biti razlog, da kdo zaradi tega ne bi hodil k verouku. 
Prosimo za razumevanje in pomoč. Veroučenci tretjega razreda bodo imeli 
verouk v spodnji učilnici pri cerkvi, vsi ostali pa v zgornjih veroučnih 
prostorih pri župnišču. Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek 16. 
septembra. Urnik verouka: 
 

1. razred A in C Ponedeljek ob 15:15 
B in C Torek ob 16:00 

2. razred A in C  Ponedeljek 16:00 
B in C  Torek ob 15:15 

3. razred 
A  Ponedeljek 12:55 
B  Torek 12:55 
C  Petek 12:05 

4. razred 
A  Torek 12:55 
B  Petek 12:05 
C  Četrtek 12:55 

5. razred 
Ponedeljek 12:55 
Torek 13:45 
Petek  12:55 

6. razred 
Ponedeljek 13:45 
Četrtek 13:45 
Petek 7:15 

7. razred Četrtek  7:15 
Petek  13:45 

8. razred 
Ponedeljek 13:45 
Torek 7:15 
Torek 14:45 

9. razred 
Ponedeljek 7:15 
Ponedeljek 14:45 
Torek 13:45  

 



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. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu septembru skrbijo za 
župnijsko cerkev, kapelo in veroučne prostore verniki iz Gaja in Korpul. 
 

22. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

2.9.2019 
sv. Marjeta 

devica 
8.00 v zahvalo za zdravje in obletnico 

poroke 
Torek 

3.9.2019 
sv. Gregor 

Veliki, papež 
8.00 za † Antona Jager 

Sreda 
4.9.2019 

sv. Rozalija 
Sicilska,dev. 

8.00 za † Marijo Škorjak 
 

Četrtek 
5.9.2019 

sv. mati 
Terezija, red. 

 19.00 za † Pepeka Orač   
za † Milko Arzenšek   

Petek 
6.9.2019 

sv. Zaharija 
prerok 

9.00 
19.00 

za † Tončko Otorepec 
za † Antona in Marijo Dečman obl. 
za † Marico Habot in sorodnike 

Sobota 
7.9.2019 

sv. Marko 
Križevčan 
mučenec 

19.00 za † Ivana Šuc in starše Šuc, Lojzko 
Dečman in starše Dečman   
za † Ivana Veternik (obl), starše 
Heleno in Stankota, Tilčko Nunčič 

Nedelja 
8.9.2019 

23. NEDELJA 
MED LETOM 

rojstvo 
Device 

Marije – 
mala šmaren  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Štefana Pretkovič 
za † Terezijo Drame, 8.dan 
za † Marijo Podgoršek, 8.dan 
za † Stanka Čakš (Orehek), 
duhovnika Štefana Čakš, Marijo 
Jagodič, Nežo, Maksa in Marijo 
Pirnat 
za † Dragota Cvetič (obl), 
sorodnike 
za † Antona Ribič 
za † Edija Turk 
za † Marijo Marš 
za † Ivana Boštjančič 

 
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/

