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Evangelij: Pohvala hvaležnega ozdravljenca Lk 17,11 19 
11Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je 
hodil med Samaríjo in Galilějo. 12 Ko 
je prispel v neko vas, mu je prišlo 
naproti deset gobavih mož. 13Od 
daleč so se ustavili in na ves glas 
govorili: »Jezus, Učenik, usmili se 
nas!« 14Ko jih je zagledal, jim je rekel: 
»Pojdite in pokažite se 
duhovnikom!« In med potjo so bili 
ozdravljeni. 15Ko je eden izmed njih 
videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil 
in z močnim glasom slavil Boga. 
16Padel je na obraz pred njegove 
noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil 
Samariján. 17 Jezus pa je odgovóril: 
»Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa 
je onih devet? 18 Ali ni bilo nobenega 
drugega, da bi se vrnil in počástil 
Boga, razen tega tujca?« 19 In rekel 
mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te 
je rešila.« 

 
VEČ HVALEŽNOSTI IN MANJ SAMOHVALE 

Umrli belgijski jezuit FernandLelotte je večino svojih duhovniških let 
posvetil vzgoji mladine. V stiku z mladimi je čutil, kako zelo so dovzetni za 
plemenite ideale, zlasti ideale evangelija, le pokazati jih je treba. Leta 1936 
je začel izdajati majhno in drobceno, po vsebini pa zelo bogato revijo 
Ognjišče naše Gospe. Mlade bralce so za vrednote vzgajale tudi "iskre" v 
vsaki številki tega lističa. Ob življenjski modrosti, ki jo izražajo pregovori, 
modri izreki ter misli pisateljev in pesnikov, je študentski mladini izpraševal 
vest in jo pravilno usmerjal.  

Tako ob misli francoskega pisatelja in pesnika Alfreda de Vignyja 
"Beseda, ki jo je najtežje izgovoriti in postaviti na pravo mesto, je beseda 
JAZ" Lelotte razmišlja: "Nekateri potrošijo blazno število te besede: Jaz, Jaz. 
Človek bi mislil, da je njihova neznatna oseba tečaj vesolja … Brez težave 
ugotavljam to zlorabo pri govorjenju drugih. Toda mar nimam tudi jaz 



navade, da sleherni stavek označim s svojim pečatom: Jaz? Danes bom 
pazil, da tega ne bom zlorabljal v svojih besedah, v svojem pisanju." 

Današnja Božja beseda nam v prvem berilu in evangeljskem odlomku 
postavlja pred oči dva moža, ozdravljena bolnika, ki se za dobrino zdravja 
zahvaljujeta Bogu, čeprav sta oba pogana. Toda Bog ne gleda na zunanjost, 
temveč v srce, in po srcu sta ta dva moža božja – hvaležna Božja otroka. 
Izvir hvaležnosti je lahko le otroško srce, ki neprestano čuti očetovsko Božjo 
ljubezen in jo z veseljem sprejema. Tisti, ki ne zna in noče več biti otrok, 
postane nadut: o sebi misli najboljše, vse ve, vse zna in vse zmore, zato je v 
središču njegovega (strašno ozkega) vesolja njegov jaz. Poln je samohvale 
in nesposoben je pokazati hvaležnost, dokler se napihnjeni balon njegove 
samozadostnosti ne razpoči. Ena prvih stvari, za katero bi morali biti Bogu 
vsak dan znova hvaležni, je, da nam daje spoznavati našo omejenost in 
grešnost in da nam po svojem Sinu podarja odpuščanje. Osnovna drža 
človeka pred Bogom, to zveni iz vsega evangelija, mora biti: reveži smo, 
grešniki smo. Vendar grešniki, katere Oče kljub vsemu tako ceni in ljubi, da 
nam pošilja Zdravnika.  

Danes srečujemo dva človeka, ki se zahvaljujeta za telesno očiščenje. 
Notranja umazanost, gobavost duše, je neprimerno težja in hujša bolezen. 
Kolikokrat smo že bili očiščeni! Pa Bogu nismo bili hvaležni. Morda nismo 
zmolili zahvalne molitve po spovedi. Pa to ni najvažnejše! Huje je, da smo 
ob prvi priliki spet umazali svojo dušo z nezvestobo. To je veliko bolj boleča 
nehvaležnost. Preveč smo površni, predvsem pa preveč zaverovani vase, 
zato raje hvalimo sebe, kot da bi pokazali več iskrene hvaležnosti Bogu in 
ljudem.Silvester Čuk 
 
OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA 
Mesec oktober nas  vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi 
doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo 
povabljeni.  
 
MISIJONSKA NEDELJA 
Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Cerkev se mora zavedati, da je po 
svojem bistvu misijonska. Po papeževih besedah je misijonsko poslanstvo 
Cerkve njen najpomembnejši del. Zato smo po krstu vsi povabljeni, da kot 
misijonarji oznanjamo evangelij Jezusa Kristusa, saj nam Jezus sam naroča: 
»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). 
Vaš dar, prihodnjo nedeljo, bo namenjen za misijone. Bog vam povrni. 
 
ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU 
Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Lovrencu ob 
11.30 uri. Lepo vabljeni. 
 
OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE 
Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse 
prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini 
in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne 
življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več 
ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima. 
Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE 
NEDELJE«. V času sv. maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v 



stiski (to so osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, 
riž, vložena zelenjava). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k 
oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 
18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska 
Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. 
Hvala za Vaš dar. Vsako živilo nam še kako prav pride. 
 
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.  
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE 
Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej 
spominjamo naših rajnih. 
Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki 
ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za 
obnovo župnijske cerkve. 
 
SVEČE, SPOMIN NA RAJNE 
V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč 
(1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas. 
 
NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS   
Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko 
neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. 
Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na 
vaši dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, 
ki vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn 
nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem 
oltarju) lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno 
na Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite 
in oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da 
bo vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša 
odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še 
zdaleč niso končana. V tem tednu smo nameščali kamen na stebre pod 
korom in podstavek za glavni oltar. 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. Preteklo nedeljo ste v ta namen darovali 
1.595,10€. Bog vam povrni. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki 
iz Prelog, Bobovega in Male Pristave. 



28. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
14.10.2019 

sv. Kalist 
papež 

8.00 za zdravje 
za † Antonijo (obl) in Antona 
Grobelšek, Marijo Šket, starše 
Perkovič, Edija in Stankota Perkovič, 
Bertija Tratnik, Jožeta in Amalijo 
Vosner 

Torek 
15.10.2019 

sv. Terezija 
Velika, red. 

8.00 za † Terezijo Zidar in sorodnike  
za † Stankota Svetelšek in sorodnike 

Sreda 
16.10.2019 

sv. Marjeta 
devica 

8.00 za † Terezijo Rojs  
 

Četrtek 
17.10.2019 

sv. Ignacij 
Antohijski 

škof 

17.30  
 

18.00 

molitev rožnega venca za duhovne 
poklice pred Najsvetejšim 
za † Marico Herič  
za † Marijo Pekovšak 

Petek 
18.10.2019 

sv. Luka 
evangelist 

18.00 za † Nežo Lah (obl)  
za † Matildo Šepetavc, 30. dan 
za † Jožefa Gobec (st.), Jožefa Gobec 
(ml.), rodbino Križnik in Gobec iz 
Mestinja 
za † Alojza Bač (obl), starše, brate in 
sestro Ferlež 

Sobota 
19.10.2019 

sv. Pavel od 
Križa, duh. 

18.00 za † Zinko Jecl    
za † Ano Kos  

Nedelja 
20.10.2019 

29. NEDELJA 
MED LETOM - 
MISIJONSKA 

sv. Irena 
mučenka  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.15 
 
 
 
 

11.30 
sv. 

Lovrenc 
zahvalna 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Janeza Čakš, 30. dan 
za † Ivanko in Vladimirja Pavšek, 
družini Pavšek in Kosmač 
za † Zvonko Vizjak, 30. dan 
za † Marijo in Janeza Kajba 
za † Cecilijo in Karla Strašek, Hedviko 
Kamenik 
za † Franca Čakš (obl), Bredo Vražič, 
Metoda Vrbek 
za † Ivana Boštjančič 
za † starše Keglič in rodbino, starše 
Gajšek in rodbino, Franca Keglič, 
Franca Pevec, Ivana Šuc, Jožefa 
Strašek, Cirila Knez 
za † Jožefa Rodež in rod., Ivana Šuc 
za † Pepco (obl) in Alojza Vrečko, 
starše in sorodnike 
za † Marijo Marš 
za † Cilko in Jožeta Vrečko 
 

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/

