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EVANGELIJ: Izbira med Bogom in bogastvom Lk 16,10 13 
Tisti čas je Jezus govóril svojim 
učencem: 10»Kdor je v najmanjšem 
zvest, je zvest tudi v velikem, kdor 
pa je v najmanjšem krivičen, je 
krivičen tudi v velikem. 11Če torej 
niste bili zvesti pri ravnanju s 
krivičnim mámonom, kdo vam bo 
zaupal resnično dobrino? 12In če 
niste bili zvesti pri tujem, kdo vam 
bo dal, kar je vaše? 13Noben 
služabnik ne more služiti dvema 
gospodarjema; ali bo enega sovražil 
in drugega ljubil, ali se bo enega 
dŕžal in drugega zaničeval. Ne 
morete služiti Bogu in mámonu.« 
 
SOCIALNA OBVEZNOST IN 
DELJENJE LASTNINE 
»Kdor je v najmanjšem zvest, je 
zvest tudi v velikem, kdor pa je 
krivičen v najmanjšem, je krivičen 
tudi v velikem« (Lk 16,10). 

Zanesljivost in zvestoba v upravljanju zemeljskih darov je predpostavka za 
to, da bo človek dobro ravnal tudi z duhovnimi darovi Boga. Resnični Božji 
dar je zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu daruje ljudem. »In če niste bili 
zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« (Lk 16,12)? Dobrine, ki jih ima 
človek, ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar nam 
odgovarja, kar ustreza naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog v 
Jezusu. 
Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne demonizira lastnine in denarja. 
Vendar pa zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, naj svoje 
imetje proda in da izkupiček ubogim. Jezusove zahteve so bile v prvi 
skupnosti učencev v Jeruzalemu uresničene. Tudi tu se preprosto ne pridiga 
o uboštvu, temveč o skupnosti dobrin. Darovi zemlje pripadajo vsem: »Vsi 



verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje 
in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval« (Apd 2,44).  
Evangelist Luka ne sledi nikakršnim romantičnim idealom uboštva, temveč 
mu gre predvsem za socialno obveznost lastnine in za deljenje lastnine, da 
bi imeli vsi dovolj. Ta ideal, ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja 
evangelist tudi za njegov čas. To je ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki Jezusove 
besede o prodaji vsega imetja prestavlja v položaj grških trgovcev in jim 
kaže pot, kako lahko – ne da bi se odpovedali svojemu poklicu – sledijo 
Jezusu ter v sledenju Jezusu najdejo pravo svobodo in resnično življenje. 
Sodobna teologija osvoboditve se upravičeno sklicuje na Luka. Lukovo 
sporočilo prevaja v naš čas. Svetovni mir bo v prihodnosti odvisen 
predvsem od tega, če bo uspela pravična izravnava dobrin. Tako je Lukov 
prevod Jezusovega sporočila danes karseda sodoben, ne le za etiko 
posameznika, temveč tudi za politiko ljudstev.Po: A. Grün 

 
SLOMŠKOVA NEDELJA 
Danes je Slomškova nedelja. Osrednje slavje Slomškove nedelje bo v župniji 
Črenšovci v Prekmurju. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri slovesna 
maša škofov in duhovnikov. Vabljeni. 
 

*** 
NAŠ BLAŽENI … 

Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z 
globokim izkustvom vere svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z 
ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za navdihe Svetega Duha in s čutom 
za razpoznavanje znamenj takratnega časa. 

Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in služil 
vsem v pristni zavesti svojega poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo 
takrat na pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, slovenske besede, 
narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih vrednost. Ni kazal 
poti, po kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. 
Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre za harmonično 
osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim uvidom v 
prihodnost.  

Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do 
svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini in popolni predanosti 
Bogu, Cerkvi in človeku. 

Izredne notranje moči, ki odseva iz Slomškovega življenja, ni mogoče 
razložiti drugače kakor z Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z 
njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje slovenskega ljudstva vse 
od Slomškove smrti do danes. 

Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v svojih koreninah zdrav, saj se 
prav v svetnikih razodevajo vrline in duhovna moč vsakega naroda. To nas 
obvezuje, da ob blaženem Slomšku z vsemi močmi delamo za lastno versko, 
kulturno in narodnostno spopolnitev.  F. Kramberger 



SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 
Danes, ob 15. uri, bo v župnijski cerkvi srečanje zakoncev jubilantov. Lepo 
vabljeni. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Janez Čakš iz Šerovega. Pogrebna sveta maša in pogreb bo danes, v 
nedeljo, ob 16. uri. 
Umrla je Zvonka Vizjak iz Vinskega Vrha. Pogrebna sveta maša in pogreb bo 
v torek, ob 15. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi. 
 
CERKVENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR VABI 
Veroučenci, še vedno povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru 
naše župnije. Vaje so vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih prostorih pri 
župnišču in potem petje pri sveti maši ob 10.15 uri. Vsi veroučenci lepo 
povabljeni. 
 
SREČANJE STARŠEV 3. RAZREDA VEROUKA 
Starši otrok veroučencev, ki v tem letu obiskujejo verouk v tretjem razredu 
in se pripravljajo na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo, lepo 
povabljeni na skupno srečanje, ki bo v torek, 24. septembra, ob 19. uri v 
veroučnih prostorih pri župnišču. 
 
SREČANJE STARŠEV 9. RAZREDA VEROUKA 
Starši otrok veroučencev, ki v tem letu obiskujejo verouk v devetem 
razredu in se pripravljajo na zakrament svete birme, vabljeni na skupno 
srečanje v ponedeljek, 30. septembra ob 19. uri v veroučne prostore pri 
župnišču. 
 
POMOČ DRUŽINI BRAČUN IZ SENOVICE 
Preteklo nedeljo, ste za družino Bračun iz Senovice, ki jo je prizadel požar 
darovali 1.236,00€. Bog vam povrni za vaš dar. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še 
zdaleč niso končana. Sedaj je na vrsti oprema, klopi, orgle, še preostali 
oltarji in kipi, spovednica, oprema v zakristiji, daritveni oltar, ambon, vrata. 
Dela je še kar precej. Zato 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. 



25. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
23.9.2019 

sv. pater Pij 
redovnik 

8.00 za † Ano Očko 

Torek 
24.9.2019 

bl. Anton M. 
Slomšek 

škof 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc  

Sreda 
25.9.2019 

sv. Sergij 
menih 

8.00 za † Frančiško Škorjanc, Franca in 
Alojzijo Plajhner 
 

Četrtek 
26.9.2019 

sv. Kozma in 
Damjan 

mučenca 

 19.00 
 

za † Matildo Šepetavc, 8. dan   
za † Minko Pisanec 

Petek 
27.9.2019 

sv. Vincencij 
Pavelski 
lazarist 

19.00 za † Veroniko in Viktorja Krajnc  
za † Iztoka Cerovšek 

Sobota 
28.9.2019 

sv. 
Venčeslav 
mučenec 

19.00 za † Milana, Slavico, Marijo in 
Milana (ml) Rebernik, Ivanko 
Strašek, Majo in Jožeta Černezl, 
Vinkota Drofenik in Edija Lorger   
za † Olgo Ogrizek  

Nedelja 
29.9.2019 

26. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Mihael, 
Gabrijel in 

Rafael 
nadangeli  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Janeza Čakš, 8. dan 
za † Zvonko Vizjak, 8. dan 
za † Angelo in Franca Gosak, Nežo 
in Leopolda Mlakar 
za † Mihaela Kampuš 
za † Terezijo Drame, 30. dan in 
Franca Drame (obl) 
za † Marijo Podgoršek, 30. dan 
za † Mirkota Peperko, starše 
Peperko in Počivavšek 
za † Marijo (obl) in Antona Škorjak, 
sorodnike 
za † Konrada Hrovat, Cecilijo in 
Antona Vodušek, Vinkota Žgajner, 
Ervina Gobec 
za † Milko Štravs 

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/

