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Evangelij: Odpuščanje nima meje Mt 18,21 35 
21 Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in 
mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj 
odpustim svojemu bratu, če greši zoper 
mene?  Do sedemkrat?« 22 Jezus mu je 
dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, 
ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. 
23 Zato je nebeško kraljestvo podobno 
kralju, ki je hotel napraviti račun s 
svojimi služabniki. 24 Ko je začel 
računati, so mu privedli nekoga, ki mu 
je bil dolžan deset tisoč talentov. 25 Ker 
ni imel s čim povrniti, je njegov 
gospodar ukazal prodati njega, njegovo 
ženo, otroke in vse, kar je imel, ter 
poravnati dolg. 26 Služabnik je tedaj 
padel predenj in ga prôsil: ›Potŕpi z 
menoj in vse ti povrnem.‹ 27 Gospodar 
se je tega služabnika usmilil, opróstil ga 
je in mu dolg odpústil. 

28 Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je 
bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ 
29 Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ 30 Óni pa 
ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povŕnil dolga. 31 
Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli 
svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. 
32 Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! 
Ves dolg sem ti odpústil, ker si me prosil. 33 Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti 
se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ 34 In njegov 
gospodar se je razjézil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povŕnil 
vsega dolga.  Tako bo tudi moj nebeški Oče stóril z vami, če vsak iz srca ne 
odpustí svojemu bratu.« 
 

ODPUŠČANJE JE NAJLEPŠI OD VSEH DAROV 
Zadnjih pet let na Slovenskem veliko govorimo o spravi, pa se ta 

dejansko vedno bolj oddaljuje. Zakaj? Verni ljudje ne znamo uresničevati 
odpuščanja, na drugi strani pa ne vidimo nobenih znakov kesanja in 



obžalovanja za hude zločine, ki so bili storjeni. Pogosto slišimo: "Odpustim 
lahko, pozabiti ne morem!" Kardinal Suenens v svoji dragoceni knjigi 
Vsakdanje življenje – krščansko življenje piše: "Odpustiti pomeni pozabiti, 
izbrisati, začeti znova. Božje odpuščanje gre celo tako daleč – a to je 
posebna pravica, pridržana samo Bogu – da napako uniči." Pesnik France 
Balantič, ki je zgorel kot žrtev slovenske bratomorne vojne, se v enem 
svojih sonetov Bogu zahvaljuje: "Gospod, podaril si mi odpuščanje … da bi 
pozabil vse poti nekdanje." 

S priliko o neusmiljenem hlapcu, ki se bere na današnjo nedeljo, nam je 
Jezus dovolj jasno povedal, da si "sodbo pišemo sami" s svojim ravnanjem. 
Božji Učitelj zahteva od nas, da si vzamemo za zgled Božje usmiljenje. Če 
bi kdo vprašal, kakšno medsebojno ljubezen hoče videti Jezus med svojimi 
učenci, se odgovor glasi: ljubezen naj bo ponižno uslužna in vedno naj 
rada odpušča. Po odpuščanju postajamo podobni Bogu. On namreč 
neprenehoma in na vse strani odpušča. Odpušča kot oče svojim otrokom 
in nam naroča, da bližnjemu odpuščamo kot svojemu bratu, sestri. 

Neusmiljeni hlapec si je nakopal hudo kazen. Jezus nas svari: "Tako bo 
tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu 
bratu." V očenašu molimo: "Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi 
odpuščamo svojim dolžnikom." Pa molita očenaš skupaj dva, ki sta na smrt 
sprta med seboj. Gorje, če bi ju Bog uslišal in ravnal z njima po njunih 
besedah! Našo nespravljivost bo Bog kaznoval na drugem svetu, delno pa 
jo kaznuje že v tem življenju. Ko bi lahko brez zagrinjala videli vso 
umazanijo svoje duše in vse tiste ogromne dolgove, ki nam jih je Bog že 
odpustil, potem ne bi večkrat na dan izgovarjali prošnje "Odpusti nam 
naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom"; potem ne bi še 
naprej živeli v sovraštvu z domačimi, s sosedi zaradi malenkosti, zaradi 
nepremišljene besede, ki nas je zbodla, zaradi krivice, ki nam je bila 
storjena hote ali nehote. Sovraštvo v srcu je nepremostljiva ovira za Božje 
usmiljenje. "Bogu je ljubša naša sloga kot naša daritev," pripominja p. 
Albin Škrinjar, ko razlaga Jezusove besede, naj se spravimo s svojim 
bratom, preden pridemo k oltarju. 

Jezus nas opominja, naj odpuščamo iz srca, iskreno. Ni dovolj le na 
zunaj odpustiti, v srcu pa pustiti nezaceljeno rano. Sami je ne moremo 
ozdraviti, pač pa jo lahko ozdravi Bog s svojo milostjo. Hliniti miroljubnost, 
v srcu pa sovražiti, s tem moremo goljufati ljudi, ne pa Boga, čigar pogled 
sega v dno srca. Bog nam iskreno in popolnoma odpusti takoj, ko se 
kesamo. Kako pa ravnamo mi? "Mnogo moraš ljubiti, da resnično 
odpustiš," piše Louis Evely v svoji razlagi očenaša. Odpuščati je težko. 
Način, kako mi odpuščamo, je pogosto silno klavrn. V mnogih družinah so, 
kakor hitro so si odpustili, pogosto za vedno sprti. Zmagoslavje, ki sije z 
obrazov odpuščajočih, je pogosto tako pikro, da tisti, ki jim je bilo 
odpuščeno, nikdar več ne bodo mogli odpuščati. 



Belgijski duhovni pisatelj Phil Bosmans, ki se z govorjeno in pisano 
besedo trudi, da bi med ljudmi zavladalo ozračje ljubezni in zaupanja, v 
eni svojih knjig piše: "V vaši družini naj ne bo nikoli vojne. Odpuščanje je 
najlepši od vseh darov … Verujem v Boga, ki ljubi uboge in grešnike in ki se 
srdi samo na lažne svetnike in hinavce."  Silvester Čuk 
 
SREČANJA ZA BIRMANCE IN DEVETDNEVNICA PRED SVETO BIRMO: Smo 
v času duhovne priprave na zakrament svete birme. Ker devetdnevnica 
pred sveto birmo ni mogoča v takšni obliki kot običajno, bo potekala v 
obliki občasnih srečanj in svetih maš. Tokrat v petek ne bo srečanja, 
ampak so birmanci povabljeni na srečanje mladih naše dekanije, ki bo v 
soboto od 15. ure dalje. Kdor si želi udeležiti tega srečanja se mora 
prijaviti na sticna.net. V nedeljo pa je birmanska sveta maša ob 10.15 z 
birmanci, botri in starši. Povabljeni vsi, k skupni pripravi na praznik svete 
birme. 
 
PRVOOBHAJANSKI DAN IN PRVA SVETA SPOVED: V soboto bodo imeli 
veroučenci 4. razreda – prvoobhajanci svoj dan in prvo sveto spoved. 
Zberemo se v veroučnih prostorih ob 9. uri. Srečanje bomo zaključili ob 
12. uri. Starše lepo prosim, da se srečanja otroci zagotovo udeležijo.   
 
SREČANJE MLADIH (»STIČNA MLADIH«V ŠMARJU): Vsako leto so se mladi 
zbrali v Stični, letos takšnega srečanja ne bo. Bo pa to srečanje potekalo 
po župnijah. Tako bo eno izmed srečanj, tudi pri nas v Šmarju za dekanijo 
Šmarje in Rogatec. Dogajanje se bo pričelo v soboto ob 15. uri v veroučnih 
prostorih, ob 18.00 uri bo sveta maša in po njej slavilni koncert. Mladi 
prosim vas za prijavo na sticna.net. Prijava je obvezna in sicer do 13.9. 
 
MAŠA PRIHODNJO SOBOTO: Zaradi srečanja mladih v soboto bo sveta 
maša ob 17.30 uri. Ob 19. uri svete maše ne bo. 
 
SOBOTNE VEČERNE SVETE MAŠE: Ob sobotah bodo večerne svete maše, 
kot nedeljske. Zato lahko veroučenci, ki zaradi obveznosti ne morejo k 
sveti maši ob nedeljah, pridejo ob sobotah večer, pa tudi vsi tiski, ki imate 
ob nedeljah dopoldan kakšne nujne obveznosti (služba). 
 
VEROUČNO LETO: V tednu, ki je za nami smo pričeli z veroukom. Ena 
izmed formacij človeka je tudi njegova verska in duhovna formacija. V 
danih okoliščinah bomo pripravili vse potrebno, da bo verouk lahko 
potekal čim bolj nemoteno .  
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v 
župnijski cerkvi. Dela so takšna, da se vidi bolj malo, stroški pa niso tako 
majhni. Zato vas res lepo prosim za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. 
Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 
4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč ter dar prejšnje prve 
nedelje v mesecu, ko ste darovali 1.463,00€. 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V mesecu septembru skrbijo za župnijsko cerkev, kapelo in veroučne 
prostore verniki iz Gaja in Korpul.  
 

24. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
14.9.2020 

Povišanje 
sv. Križa 

8.00 za † Berto Vouk     

Torek 
15.9.2020 

Žalostna 
Mati Božja 

8.00 za † Genovefo Šrimpf 

Sreda 
16.9.2020 

sv.  Kornelij 
in Ciprijan 
mučenca 

8.00 za † Franca Zvonarja    
za † Ano Šilec 

Četrtek 
17.9.2020 

sv. Robert 
Belarmino 

škof 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Matildo Šepetavc (obl), 
Alojza Kojterer in starše, Janka, 
Edija in Robija  
za † Marijo Colnarič Lorber 

Petek 
18.9.2020 

sv. Jožef 
Kopertinski 

redovnik 

19.00 za † Feliksa in Nežo Zagajšek 
za † Hedviko Lorger 

Sobota 
19.9.2020 

sv. Januarij 
škof 

18.00 za † Toniko Došler 
za † Marijo Majcen   

Nedelja 
20.9.2020 

25. 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

sv. Andrej 
Kim Tea-

gon 
mučenec 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

10.15 
maša za 

birmance 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Antona in Marijo Peterman, 
Karla in Bogoslavo Golež, Jožeta, 
dve Mariji in Roka Čakša 
za † Antonijo in Franca Murko, 
Olgo Ostrožnik (obl) 
za † Marijo Karner   
za † Ivana Jecla 
za † starše Alberta in Terezijo 
Avguštin, starše Boštjančič, 
brata Ivana in Miro Boštjančič  
za † Janeza Čakša (obl) 
za † Vincenca in Karolino Cvetko 

 
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/

