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Evangelij: Bog daje večno življenje Lk 20,27 38 
Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj 

saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, 
in so ga vprašali: »Učitelj, Mojzes nam 
je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil 
oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame 
to ženo njegov brat in obudi zarod 
svojemu bratu. Bilo pa je sedem 
bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez 
otrok. 

Nato je vdovo vzel drugi, pozneje 
tretji in tako vseh sedem; umrli so in 
niso zapustili otrok. Nazadnje je umrla 
tudi žena. Čigava bo torej ta žena ob 
vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo 
za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi 
tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, 
ki so vredni, da dosežejo oni vek in 
vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne 
ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo 
več mogli; saj so enaki angelom in so 
Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. Da 

pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je 
imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni 
Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 
 

VSTAJENJE MRTVIH 
Verska resnica, da nas po smrti čakata vstajenje in večno življenje, je v 

obrazcu veroizpovedi postavljena čisto na konec. Lahko bi jo dali na 
začetek, saj ima za nas od vseh največjo težo. Kaj naj počnemo z vsemi 
drugimi, če se s smrtjo skupaj z nami sesujejo v nič? Če pa bomo po smrti 
živeli, bodo z nami živele vse druge. 

Kako naj si ob tem razlagamo, da je manj ljudi, ki verujejo v posmrtno 
življenje, v primerjavi s tistimi, ki priznavajo Boga? V posmrtno življenje je 
zato težko verjeti, ker nimamo predstave, kaj more ostati od človeka, ki je 
strohnel ali bil upepeljen. 



Abraham, Izak in Jakob so v grobu strohneli. Jezus je rekel o njih, da 
živijo. Ne trdi pa, da živijo tako, kakor so živeli na zemlji. Ko pravi, da se 
tisti, ki dosežejo oni vek, ne bodo ženili in možile, se smemo vprašati, 
kakšno vlogo bo tam imela moškost in ženskost. Če nobene in če med nami 
ne bo razlik – ali bomo mogli reči o sebi, da smo še isti, kot smo bili tu? 

Vse, kar je bilo v življenju lepega, veselega in osrečujočega, bo v večnosti 
ostalo, vendar pa nič več tako, kor je bilo. Vse bo preseženo, povišano, 
poveličano, posvečeno, posedovano na odličnejši način. Nič namreč, kar 
smo na zemlji v telesih storili, ni izgubljeno, vse živi in bo živelo v Bogu, ki je 
Bog živih in Bog življenja. Zakonska in družinska ljubezen je bila na zemlji 
predpodoba večne ljubezni. Sedaj bo ta predpodoba prišla do uresničitve in 
dopolnitve. Ljubezen tistih, ki so si na zemlji izbrali samski stan zaradi 
nebeškega kraljestva ter s tem oznanjali, da poročenost ni človekov edini in 
vrhovni cilj, bo Bog na svoj način privedel do dopolnitve. Po: Beseda da Besedo 
 
VOTLA JABLANA(zgodba za otroke) 

Že od otroštva je bila Tinka najraje pod svojo jablano, ki je bila pomladi, ko so se 
veje starega drevesa odele v najlepše cvetove, kot nevesta z rdečimi lički; ki je poleti 
dajala globoko, hladno senco, jeseni pa najboljša jabolka. Tinka jim je rekla kar »moje 
pepike«. Stara jablana je bdela nad otroškimi igrami in dolgimi pogovori med 
vnukicoin dedkom. Pozimi pa je počivala in zbirala moči za novo pomlad. 

Tako je bilo vse do tiste zime, ko je Tinka že hodila v drugi razred. Pod težkim 
snegom so omagale veje tudi na jablani. In proti pomladi je novi sneg prelomil drevo 
na dvoje. Šele takrat so videli, da je bilo deblo že votlo in da se je jeseni jablana do 
konca razdala.  

Žalostna Tinka je prvič doživljala, kako so stvari minljive, gledala votlo deblo in 
jokala. Pa ne dolgo. S prvim cvetjem je odkrila mlado jablano, kamor ji je dedek 
postavil mizico in stolčke. In življenje je teklo dalje. 

Nekega jutra pa se je za hip ustavilo. Tinkin dedek se ni več zbudil in z njim so 
zaspale vse njegove lepe in tople besede. Hrup in veliko ljudi okoli hiše so deklico še 
bolj begali. Slišala je sosedo, ki je glasno modrovala:  

»Tako ga je podrlo kot sneg tisto staro jablano – saj jo je celo sam sadil. Ja, ja. 
Takšni smo na starost kot ta votla jablana.« 

»Votla jablana? Smo ljudje res kot votle jablane?« Besede so odmevale v Tinki, ki 
ni mogla razumeti.  

»Kako lahko reče soseda, da je bil dedek votel kot jablana?« je skoraj prijokala k 
mami in atiju. »Toliko je znal povedati, tako lepo je zapel, vse je imel rad. Pa še vedno 
se lahko pogovarjam z njim in se mi zdi, da me posluša. Vem, da me sliši!« 

Komaj sta jo potolažila in ji dopovedala, da je človek vse kaj drugega kot votla 
jablana, da predmeti, rastline in živali minejo, naša duša pa večno živi. »Seveda – če si 
zasluži, živi v raju!« je potrdila Tinka. »In naš dedek je gotovo tam!«      Po: M. Strašek Januš 
 
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. (Lk 20,38) 
»Otroci nebes in vstajenja« niso redki izbranci, temveč so vsi možje in žene, 
saj je zveličanje, ki ga je prinesel Jezus za vsakega od nas. In življenje sinov 
vstajenja bo podobno življenju angelov (Lk 20,36), torej vse potopljeno v 



svetlobo Boga, vse posvečeno njegovi slavi, v večnosti ,polni veselja in 
miru. 
Toda pozor! Vstajenje ni samo dejstvo, da bomo vstali po smrti, ampak je 
nova zvrst življenja, ki ga okušamo že danes, torej je zmaga nad ničem, ki jo 
že lahko okušamo. Vstajenje je temelj krščanske vere in upanja!  
Če ne bi bilo sklicevanja na raj in na večno življenje, bi krščanstvo bilo 
skrčeno na etiko in na življenjsko filozofijo. Nasprotno pa sporočilo 
krščanske vere prihaja iz nebes, je od Boga razodeto in gre onkraj tega 
sveta. Verovati v vstajenje je bistvenega pomena, da vsako naše dejanje 
krščanske ljubezni ne bo kratkotrajno in bi imelo namen samo v sebi, 
temveč da postane seme, ki bo vzklilo v Božjem vrtu in bo rodilo sadove 
večnega življenja.                       Povzeto po: radio.ognjisce.si 
 

PRIREDITEV POZDRAV VINU 
Društvo vinogradnikov Trta, vabi v nedeljo na prireditev pozdrav vinu. Ob 
10.15 uri bo sveta maša z blagoslovom vina in sodelovanjem vinskih 
vitezov, društva vinogradnikov in vinske kraljice. Po sveti maši pa se bo 
dogajanje prestavilo na ploščad pred Kulturni dom. Lepo povabljeni. 
 
SVETE MAŠE ZA NAŠE RAJNE –  MAŠNI NAMENI 
Sveta maša je najsvetejši del našega krščanskega življenja. Iz svete maše ali 
evharistije Cerkev živi. Sveti maši dodamo tudi mašni namen. Običajno in 
naj bolj pogosto je za pokojne sorodnike, prijatelje, znance in dobrotnike, 
obstajajo pa tudi drugi nameni kot so: za zdravje, v zahvalo, v dober 
namen, za božji blagoslov. Župnik je dolžan vsako nedeljo in zapovedan 
praznik maševati za žive in pokojne župljane, to je pri nas vedno ob 7. uri 
zjutraj. Druge maše v nedeljah, praznikih in med tednom pa so po vaših 
namenih in željah. Vedno skušamo ustreči vašim željam, če se le da. Bogu 
hvala in vam, da je tukaj zelo lepa navada, da ob smrti sorodnika, soseda, 
prijatelja in znanca zanj ob pogrebu darujete za svete maše, ki jih ob 
pogrebni sveti maši tudi omenimo. Potem pa so še svete maše, ki jih skozi 
leto naročite, da se darujejo po vašem namenu. Vseh darovanih svetih maš 
se tako skozi leto nabere precej. Želja ljudi, da bi se za njihove pokojne 
molilo tukaj v domači župniji, je privedla do prakse, da pri eni sveti maši 
oznanimo več mašnih namenov. Tako skušamo ustreči željam sorodnikov in 
s tem tudi skrajšamo čas naročanja za sveto mašo. Duhovnik mašuje po 
enem namenu, omeni pa tudi druge namene. Mašnih namenov ne more 
združevati. Po ostalih namenih pa mašujejo drugi duhovniki (patri v Olimju 
in še drugi, ki nimajo za koga maševati). Vsi mašni nameni, ki so oznanjeni 
so tudi opravljeni. Hvala vam za vsako sveto mašo, ki jo darujete, saj so vaši 
darovi za svete maše tudi glavni vir dohodka za naše preživljanje. Duhovnik 
se živi iz enega mašnega namena na dan (20€). Če mašuje večkrat, darove 
za maše oddamo na škofijo. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še 
zdaleč niso končana. Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine je 



začel z deli na freskah pod zvonico. 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. Preteklo nedeljo ste 
v ta namen darovali 1.582,20€. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA: Na strantskih oltarjih so na 
voljo Marijanski koledar (2,50€), Pratika (5,90€) in listni koledar (0,70€). 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore 
verniki iz Sotenskega in Vodenovega. 
 

32. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
11.11.2019 

sv. Martin 
škof 

8.00 za † Veroniko in Vinka Plevčak, 
Elizabeto in Antona Kramperšek 

Torek 
12.11.2019 

sv. Jozafat 
Kunčević, škof 

8.00 za † Silvo Belej   

Sreda 
13.11.2019 

sv. Stanislav 
Kostka, red. 

8.00 za † Francija (obl), Marijo in 
Franca Andrenšek, sorodnike 

Četrtek 
14.11.2019 

sv. Lovrenc 
Irski 
škof 

17.30  
 
 

18.00 
 

molitev rožnega venca za 
duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † Martina in Alojzijo Šervak 
za † Terezijo Herček  

Petek 
15.11.2019 

sv. Albert 
Veliki 
škof 

18.00 za † Jožefa Bračko 
v zahvalo za pomoč pri sanaciji 
posledic požara 

Sobota 
16.11.2019 

sv. Marjeta 
Škotska 
kraljica 

18.00 za † Toneta Šraml (obl) 
za † Petra in starše Blaževič   
 

Nedelja 
17.11.2019 

33. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Elizabeta 

Ogrska 
redovnica  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Iztoka Cerovšek 
za † Martina, Leopolda, Terezijo 
in Urško Jecl 
v zahvalo in za zdravje Maje 
Artič 
za † Marijo Marš (obl)   
za † Lojzko Srbotnjak (obl) 
za † Janeza Čakš 
za † Martina in Terezijo Berk, 
Antona Škerbec   
za † Ivana Hostnik (obl) 

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/

