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»Prišli bodo dnevi, v katerih od vsega 
tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na 

kamnu, ki bi ne bil razrušen.«Izdajali vas bodo celo starši in bratje in 
sorodniki in prijatelji in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; in vsi vas 
bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S 
svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.(Lk 21,6.16–19) 
 

BOG NE IGRA NA KARTO STRAHU 
Duhovno ozračje je pogosto nabito s 

pričakovanji nečesa novega, 
posebnega in usodnega. To se je 
dogajalo vso zgodovino. Znano je na 
primer, da je Krištof Kolumb ob koncu 
15. stoletja poznal vso tedanjo 
apokaliptično literaturo in je okoli leta 
1500 pričakoval konec sveta. Svoja 
pomorska potovanja je razumel kot 
zadnji veliki krščanski misijon. Podobno 
so v 16. stoletju povsod videli 
Antikrista, ki naj bi nastopil pred 
bližnjim koncem: protestanti so ga 
prepoznavali v papežu, katoličani v 
Martinu Lutru in drugih začetnikih 
reformacije. 

V 18. stoletju so razlagali nasilje in 
grozote francoske in ameriške 
revolucije kot znamenja skorajšnjega konca. V vsakem stoletju torej ljudje 
najdejo kaj novega. Ob tem tudi katoličane vedno znova begajo ljudje z 
apokaliptičnimi napovedmi. Ob vsem tem pa nas Lukov evangelij opozarja: 
»Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim 
imenom in bodo govorili: ‚Jaz sem‘ in ‚Čas se je približal.‘ Ne hodite torej za 
njimi! Ko pa boste slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite« (prim 21,8–9). 

Nikjer v Svetem pismu ne najdemo strašenja ljudi, čeprav je tega bilo 
precej v vsej zgodovini krščanstva, zlasti v pridigah, slikarijah in drugih 
umetniških izrazih. Vsi demagogi tega sveta si pomagajo s strahom. 



Zato se mi zdi nadvse pomembno, da Jezus nikdar ne igra na karto 
strahu. Pač pa želi zbuditi v človeku tisto, kar je v njem najboljšega in 
najplemenitejšega: to pa ni strah, ampak ljubezen, zaupanje, prijateljstvo, 
iskanje sreče in smisla. Bog zagotovo ne želi prestrašenih ljudi, ampak 
trezne, pokončne, pogumne, delovne, upanja in veselja polne ljudi! 

Po: TV Slovenija – 1995 
 

S SVOJO STANOVITNOSTJO SI BOSTE PRIDOBILI SVOJE ŽIVLJENJE.(Lk 21, 19) 

Blagor, trikrat blagor tistemu, ki zvesto hodi za Kristusom, ki ga 
navdihujeta notranji pogum in notranja sveta moč. Cvet vztrajne 
stanovitnosti je trdna vez v vencu kreposti. 

Mnogokrat se zgodi, da si kdo predstavlja, da so v življenju poti 
zravnane, in meni, da je možno hoditi skozenj brez ovir. Zato stopi naprej s 
pogumnim korakom, poln vneme, idej in moči. Tak človek ne pričakuje 
nobenih težav, obeta si samo zlate dneve in raj! Toda zelo kmalu se (kljub 
njegovim predstavam) v njegovi službi, vsakodnevnem življenju, pričnejo 
kopičiti težave. Utrudi se, upade mu pogum in vsi njegovi dobri nameni so 
lahko pokopani v enem samem trenutku. Pogosto ob tem še zlonamerni iz 
okolice obrekujejo, svarijo, klevetajo. Tedaj se prvotna vnema popolnoma 
ohladi in naveličan dela nejevoljno odvrže križ, zapusti strmo težavno pot in 
stopi na široko udobno pot, ki pa vodi v pogubo. 

Bratje moji! Poglejte tja na bolečo pot smrti. Naš Zveličar nosi vdano, z 
vztrajno stanovitnostjo težko breme svojega vzvišenega »poklica«, vztraja, 
dokler ne doseže svojega cilja. In mi, njegovi učenci, se pogosto ne moremo 
odpovedati v Božjo slavo nekemu udobju, nepomembni zabavi. V 
marsikateri, še tako majhni težavi, nočemo pogumno vztrajati, nočemo uro 
dlje bedeti, nismo pripravljeni v Božjo slavo četrt ure prej vstati, vztrajati v 
molitvi, da bi dali Bogu, kar je Božjega. Ne! Tisti, ki prisega na zastavo križa, 
naj ne bo mehkužen, ne razvajenec. Tisti ki stopi v bojne vrste nebeškega 
kraljestva, ne sme biti trs, ki ga veter maje. Postati mora močan, odločen, 
stanoviten. Takšne nas hoče Bog!                                              Po: A. M. Slomšku 
 

Nadvse zgovorno za današnji čas je drugo berilo 33. navadne nedelje, ki nam 
pravi: Bratje in sestre, sami veste, kako nas morate posnemati: kajti nismo med 
vami živeli neurejeno, tudi nismo zastonj jedli kruha pri nikomer, ampak smo 
trudoma garali noč in dan, da ne bi bili v breme komu izmed vas. Tega vam ne 
pravim, ker ne bi imeli pravice do tega, ampak zato, da se vam sami postavimo 
za zgled, ki naj bi ga posnemali. Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole 
navodilo: kdor noče delati, naj tudi ne jé. Slišimo namreč, da nekateri med vami 
živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo 
in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj v miru delajo in jedo svoj kruh. (2 
Tes 3,7–12) 

Kdor veliko govori o nebesih, na zemlji pa bolj malo dela, ne govori o nebesih 
iz Svetega pisma. 

O nebesih, ki so neko novo mesto brez »žalovanja, vpitja in bolečine« (Raz 
21,4), odprto za  tiste, ki so ga prizadevno gradili, premagovali žalovanje, vpitje 



in bolečine, ne z vzdihovanjem in sanjarjenjem, pač pa s srcem, polnim ljubezni, 
z znojem na čelu in z močjo svojih rok. 

Kdor veliko govori o nebesih, na svojem delovnem mestu pa velja za lenuha 
in zabušanta; kdor je vedno v prvi vrsti pri škofovih mašah in praznovanjih 
farnega zavetnika, doma pa pušča vse na ženinih ramenih; kdor ne izpusti 
nobenega škofijskega srečanja, nobenega zborovanja kakšnega gibanja, 
nobenega skavtskega izhoda, porabi pa dvojna študijska leta, da prileze do 
diplome, ne govori o nebesih, o katerih je govoril Jezus. 

Jezus, ki je imel tako naporne dneve zemeljskega življenja, da ni imel časa niti 
jesti. In v treh letih je postavil svet na glavo, ne da bi si privoščil luksuz, da bi 
kakšno leto pavziral. Po: T. Lasconi 
 

BIBLIČNA SUPINA: V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na biblično skupino. 
 
GOD SVETE CECILIJE, ZAVETNICE CERKVENIH PEVCEV 
V petek je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in pevcem. Ob tej 
priložnosti čestitamo pevcem vseh treh zborov odraslemu Cerkvenemu 
pevskemu zboru, Cerkvenemu pevskemu zboru Amani in Otroškemu 
Cerkvenemu pevskemu zboru, zborovodkinjam in organistkam Andreji, 
Petri, Greti in Karin ob njihovem prazniku in se jim ob tem zahvaljujemo za 
njihov trud in petje, s katerim lepšajo in spremljajo naša bogoslužja. V ta 
namen bo v petek zvečer sveta maša za vse rajne pevce. 
 
NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA: Prihodnja nedelja, je nedelja 
Kristusa, Kralja vesoljstva, zadnja nedelja v tem bogoslužnem in cerkvenem 
letu. Potem pa že vstopamo v novo cerkveno leto in adventni čas. 
 
GALA KONCERT RADIJA OGNJIŠČE: Prihodnjo nedeljo je gala koncert radia 
Ognjišče v Cankarjevem domu v Ljubljani ob 15. uri. Nekaj kart in mest na 
avtobusu je še prostih. Če bi kdo žele iti naj to čim prej sporoči. Odhod 
avtobusa je ob 12.30 izza Kulturnega doma. 
 

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. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA: 
 Na voljo so 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. 
 



33. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
18.11.2019 

posv. bazilik 
sv. Pet. in 

Pavla 

8.00 za † Olgo Ogrizek 

Torek 
19.11.2019 

sv.  Matilda 
redovnica 

8.00 za † Martino (obl) in Antona 
Zdolšek, Jankota Stojan in starše   

Sreda 
20.11.2019 

sv. Edmund 
kralj 

8.00 za † Antona Jager 
 

Četrtek 
21.11.2019 

Darovanje 
Device 
Marije 

17.30  
 
18.00 

 

molitev rožnega venca za duhovne 
poklice pred Najsvetejšim 
za † Ano Šilec, 8. dan 
za † Marijo in Albina Bosnar (obl), 
družino Ivanuša 
za † Jakoba in Marijo Golob 

Petek 
22.11.2019 

sv. Cecilija 
mučenka 

18.00 za † Antona Bračko, 8. dan 
za † Karolino Cvetko 
za † Tončeka Pilko, Pepeka Orač, 
Marijo Podgoršek, Angelo Lorger, 
Marico Jesenek, Marijo Karner, 
Frančeka Krivec, Silvota Jagodič, 
Martina Petek, pevce 

Sobota 
23.11.2019 

sv. Klemen 
I. 

papež 

18.00 za † Marjana Čuješ, 30. dan 
za † Angelo in Barbaro Hrovat, Ano 
in Antona Smole   
v čast Svetemu Duhu 

Nedelja 
24.11.2019 

34. NEDELJA 
MED 

LETOM – 
KRISTUS 
KRAJLJ 

VESOLJSTVA 
sv. Andrej 
Dung-Lac 
mučenec  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Alojza in dve Mariji Anderluh, 
Martina Jecl 
za † starše Vrešak, Anico Brglez, 
Berto Travar 
za † Antona Hriberšek 
za † Marijo Pekovšak 
za † Hedviko Lorger, 30. dan 
za † Franca Fajs, rodbino Fajs in 
Čakš, sorodnike   
za † Franca, Frančiško in Martina 
Pezdevšek, Justino, Aleksandra in 
Ivana Skrnički, Ivana, Marijo, Borisa 
in Danijela Jernejc 
za † Žiga Pavič in Nežo Ogrizek 
za † Bernardo Škerjanec   
za † Antona Jagodič in starše, 
družino Hlupič 

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/

