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Evangelij: V večnosti ima vse drugačno vrednost Lk 16,19 31 

Tisti čas je Jezus rekel farizejem: 19 
»Žível je bogataš. Oblačil se je v 
škrlat in dragoceno tkanino ter se 
dan na dan sijajno gostil. 20 Pri 
njegovih vratih pa je lęžal revež, ki 
mu je bilo ime Lazar in je imel polno 
ran po telesu. 21 Rad bi se najedel 
tega, kar je padalo z bogataševe 
mize, pa so le psi prihajali in lizali 
njegove rane. 22 Revež je umrl in 
angeli so ga odnesli v Abrahamovo 
naročje. Tudi bogataš je umrl in so 
ga pokopali. 23 In ko je v podzemlju 
trpel muke, je povzdignil oči in od 
daleč videl Abrahama in Lazarja v 
njegovem naročju. 24 Zaklical je: 
›Oče Abraham, usmili se me in pošlji 
Lazarja, da pomóči konec svojega 
prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti 
strašno trpim v tem plamenu.‹ 25 
Abraham mu je rekel: ›Otrok, 

spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako húdo; zdaj 
je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. 26 Vrh tega je med nami in vami velik 
prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od 
tam se ne da priti k nam.‹ 27 Nato mu je bogataš rekel: ›Prosim te torej, 
oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. 28Imam namreč pet bratov; naj jih 
posvarí, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ 29 Abraham mu je dejal: 
›Imajo Mojzesa in preroke, té naj poslušajo!‹ 30 Bogataš pa mu je odvrnil: 
›Ne, oče Abraham, temveč če pride kdo od mrtvih k njim, se bodo 
spreobrnili.‹ 31 On pa mu je dejal: ›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se 
ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹ « 
 
ZAVOŽENO ŽIVLJENJE 

Iz današnjega evangeljskega odlomka bi utegnil kdo sklepati, da nam bo 
v nebesih toliko lepše, kolikor večji reveži smo bili na zemlji. To bi pomenilo 



hvaliti revščino, odvračati od upravičene skrbi za ta svet in priznati, da vera 
človeka odtujuje. V resnici pa ni tako. Jezus nam Lazarja ne postavlja za 
vzor, temveč le kot protiutež bogatinu. 

Glavna oseba je namreč bogataš. Pa tudi ta ne zato, ker je bogat. Morda 
je prišel do imetja s pridnostjo in po pošteni poti. Iz besedila ni razbrati, da 
bi bil krivičnež. 

Kaj ga je torej »pokopalo v podzemlje«? Pokopala ga je popolna in 
izključna usmerjenost  v ta svet. Živi samo zato, da se sijajno gosti in 
razkošno oblači. 

Ko nas je Bog ustvaril, nam je vdihnil dušo. S tem nas je dvignil nad 
telesnost in nad zemeljskost. Ker nas je ustvaril mnogo, nas je usmeril 
drugega k drugemu, naj bomo člani številne človeške družine. Usmeril nas 
je tudi k sebi, naj ga kot Stvarnika priznamo in kot Očeta ljubimo. 

Bogatinu za vse to ni mar. Ne briga se za brate in sestre, ne vidi njihovih 
stisk in ne čuti njihovih potreb. Ne meni se za Boga, nima časa za molitev, 
nima denarja za tempelj. Čas, denar in imetje ima le za to, da streže 
svojemu telesu. Zato je tudi v večnosti sam s svojim telesom, brez bratov in 
sester, brez Boga in brez Očeta. Plamen, ki ga žge, je zavest, da je zavozil 
življenje in zapravil dušo. Kapljica vode, po kateri ga žeja, je izraz popolne  
osamljenosti in zapuščenosti. Nikogar in ničesar nima, kar bi mu bilo v 
uteho. 

Rešitve pa ni. Sam si užival, sam trpi. Na nikogar nisi v življenju mislil, 
sedaj nihče ne misli nate. Nikomur nisi v stiski pomagal, sedaj tebi nihče ne 
pomaga. Kako pričakuješ kapljivo vode, ko je pa sam nikdar nikomur nisi 
dal? To ni maščevanje, temveč je le v večnost podaljšana iztirjenost, ki si jo 
sam zakrivil. 

Ne vemo, če se je ali se bo vse to komu zares zgodilo. Vemo pa, da je 
Jezus to povedal zato, da se ne bi zgodilo prav nam. Po: p. F. Cerar 
 
VEČERNE SVETE MAŠE 
Od tega tedna dalje, bodo večerne svete maše ob 18. uri. 
 
OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA 
Pred nami je mesec oktober, ki nas še prav posebej vabi k molitvi rožnega 
venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako 
sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni. 
 
SREČANJE STARŠEV 9. RAZREDA VEROUKA 
Starši otrok veroučencev, ki v tem letu obiskujejo verouk v devetem 
razredu in se pripravljajo na sveto birmo, lepo povabljeni na skupno 
srečanje, ki bo v ponedeljek, ob 19. uri v veroučnih prostorih pri župnišču. 
 
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. 
 
PRIČETEK UVAJALNEGA LETA ZA BODOČE BOGOSLOVCE 
V tednu, ki je pred nami bodo v našo župnijo prišli fantje, sedem jih je, ki v 
sebi čutijo duhovni poklic. V tem letu, ko bodo med nami, bodo še bolj 
prepoznavali svojo poklicanost, zato je to leto namenjeno razločevanju in 
še jasnejšemu spoznanju duhovnega poklica. Želimo jim dobrodošlico in 
lepo počutje med nami. Povabljeni vsi, da jih z molitvijo podpremo pri 
njihovem prepoznavanju duhovnega poklica. 
 
PRVI ČETRTEK  
Četrtek je prvi v mesecu, pol ure pred sveto mašo povabljeni k molitvi 
rožnega venca za duhovne poklice pred izpostavljenim Najsvetejšim in k 
sveti maši. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo 
obisk bolnikov na domu. 
 
PRVA SOBOTA 
Sobota je prva v mesecu. Lepo povabljeni po sveti maši k tihi molitvi pred 
Najsvetejše do 21. ure. 
 
PRVA NEDELJA 
Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske 
cerkve. Bog povrni za vsak dar. 
 
SREČANJE ODRASLIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NAŠE DEKANIJE V 
DRAMLJAH 
Prihodnjo nedeljo, ob 15. uri, lepo povabljeni na srečanje odraslih 
cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo v župnijski cerkvi v Dramljah. 
Lepo povabljeni. 
 
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 oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki 
iz Prelog, Bobovega in Male Pristave. 
Vernikom iz Gaja in Korpul, ki ste v mesecu septembru skrbeli za vse to se 
lepo zahvaljujemo. 
 

25. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
30.9.2019 

sv. Hieronim 
duhovnik 

8.00 za † Vero Užmah 

Torek 
1.10.2019 

sv. Terezija 
Deteta Jezusa 

redovnica 

8.00 za † Slavkota, Angelo in Tončeka 
Lorger, brate, sestre in sorodnike  

Sreda 
2.10.2019 

sv. angeli 
varuhi 

8.00 za † Pepeka Orač 
 

Četrtek 
3.10.2019 

sv. Frančišek 
Borgija 

redovnik 

17.30  
 
 

18.00 
 

molitev rožnega venca za duhovne 
poklice pred Najsvetejšim 
za nove duhovne poklice   
za † Toniko Došler 

Petek 
4.10.2019 

sv. Frančišek 
Asiški 

redovnik 

9.00 
18.00 

za † Rudolfa Zidar 
za † Julčko Jost  
za † Milko Arzenšek 

Sobota 
5.10.2019 

sv. Marija 
Favstina 

Kowalska, 
redov. 

18.00 za † Marico Herič    
za † Štefko Ratej, 8. dan   

Nedelja 
6.10.2019 

27. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Bruno 
redovnik  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Silvota Hostnik 
za † Veroniko in Viktorja Krajnc 
za † Zdenko Lakner (obl) 
za † Terezijo Jecl (obl) 
za † Frančeka Šolinc 
za † družine Dečman, Krajnc, 
Ratej, Bobnar in Gorjanc 
za † Franca in Terezijo Vrbek 
za † Milko, Ivana, Marico Skale, 
Bredo Vražič 
za † Jožefa Strašek 
za † Frančišeka Golež 

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/

