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Evangelij: Jezusove zahteve do učencev Lk 9,51 62 
51

 Ko so se dopolnjevali dnevi, v 
katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, 
se je tudi sam odločil iti v Jeruzalem. 
52 Pred seboj je poslal svoje 
glasnike, ki so spotoma prišli v neko 
samarijsko vas, da bi vse pripravili 
zanj; 

53
 vendar ga tam niso sprejeli, 

ker je bil namenjen v Jeruzalem.
 54

 
Ko sta to videla učenca Jakob in 
Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, 
da rečeva, naj pade ogenj z neba in 
jih pokonča?« 

55
 Jezus se je obrnil k 

njima in ju pograjal. 
56

 Nato so odpotovali v drugo vas. 
57

 
Ko so potovali, mu je nekdo rekel: 
»Za teboj bom hodil, kamor koli 
pojdeš.« 

58
 Jezus pa mu je dejal: 

»Lisice imajo brloge in ptice neba 
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor 
bi glavo naslónil.« 

59
 Nekomu 

drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, 
da prej grem in pokopljem svojega očeta.« 

60
 Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi 

pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« 
61

 Spet 
drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej 
poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor položi 
roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.« 

*** 
Kristjan je tisti, ki je izbral Kristusa za svojega učitelja in mu sledi, to je, 
prizadeva si, da bi čim več tega, kar je on učil in storil, prenesel v svoje 
življenje. Biti kristjan namreč ni nekaj, kar bi prejeli v dediščino, ampak se 
rodi iz izbire, ki jo naredimo v življenju: vem, da je Kristus »pot, resnica in 
življenje«, zato mu hočem slediti, zato hočem po njegovi poti.  
Za hojo za Kristusom so potrebni nekateri pogoji. Prva pomembna stvar je, 
da ne pričakujmo materialnih ugodnosti. Nekomu, ki je hotel iti za njim 
»kamorkoli pojde«, je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice neba 



gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« V hoji za 
Jezusom ne gre samo za sprejem nauka, ampak, za ponovno udejanjanje 
izkustva Njega, ki je v svoji ljubezni do konca za nas dal svoje življenje: na 
križ je šel za nas. Iz tega izhaja drugi pogoj, to je: Jezus hoče imeti prvo 
mesto v srcu in v življenju tistega, ki hodi za njim. Za tistega, ki pravi, da 
je kristjan, pa nima nikoli časa za Kristusa ali se umakne vsakokrat, ko je 
potrebna kakšna odpoved, veljajo besede: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo 
svoje mrtve.« Jezus s temi besedami poudarja prednost, ki mu jo mora 
dajati njegov učenec. Glavni pogoj pa je trdnost in stanovitnost, kajti 
»nihče, pravi Jezus, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren 
za Božje kraljestvo«.  
Še nekaj je treba poudariti: s temi Jezusovimi besedami je prikazan poklic 
vsakega kristjana in ne samo duhovnih poklicev. Jezus vabi vse ljudi, naj 
hodijo za njim in vsem obljublja pomoč Svetega Duha, ki je moč za to hojo 
in za sprejem križa. Sveti Duh nam je bil podeljen pri krstu, v polnosti smo 
ga prejeli pri birmi, darovan nam je tudi v pokori, če svojo pot za 
Kristusom kdaj upočasnimo ali se na njej celo ustavimo.   

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE: V času od 22. do 25. julija bo 
na Sladki Gori potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci so ob zaključku 
verouka dobili prijavnico. Prosimo za čimprejšnjo prijavo. 
 
ROMANJE STAREJŠIH K MARIJI POMAGAJ NA BREZJE 
Župnijska Karitas, lepo vabi starejše in bolne na romanje k Mariji Pomagaj 
na Brezje. Romanje bo v soboto 6. julija. Odhod avtobusov bo ob 7. uri 
zjutraj iz Sladke Gore. Prosimo, da se čim prej prijavite. 
 
MOLITVENI DAN NA SLADKI GORI, PRI SV. BENEDIKTU IN V 
LEMBERGU: V torek, 2. julija bo molitven dan na Sladki Gori. Ob 8. uri 
bo sveta maš, po njej češčenje Najsvetejšega do 11. ure, ko bo druga sveta 
maša. Popoldne ob 17. uri bo zopet izpostavitev Najsvetejšega in ob 18 uri 
zaključek s sveto mašo. 
V sredo, 3 julija bo molitveni dan pri Sv. Benediktu in v Lembergu. Pri sv. 
Benediku bo ob 8. uri izpostavitev Najsvetejšega in nato ob 9. uri sveta 
maša. V Lembergu bo ob 17. uri izpostavitev Najsvetejšega in nato ob 18. 
uri sveta maša. Povabljeni k molitvi. 
 
PRVI ČETRTEK 
Četrtek je prvi v mesecu, 4. julij. Vabljeni k molitvi za duhovne poklice in 
k sveti maši. Obisk bolnikov na domu bo drugi petek v mesecu. 
 
PRVI PETEK V MESECU 
Petek je prvi v mesecu, 5. julij. Vabljeni k češčenju Najsvetejšega in sveti 
maši. 
 
 



LEPA NEDELJA V LEMBERGU – LEMBERŠCA: V nedeljo 7. 
julija, lepo povabljeni na lepo nedeljo v Lemberg – Lemberšco. Ob 10.30 
uri bo telovska procesija po nje pa sveta maša. Lepo povabljeni. 
 

 
 

13. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
1.7.2019 

sv. Oliver 
škof 

8.00 za † Silvo Kadenšek 

Torek 
2.7.2019 

Ptujskogorska 
Mati Božja 

8.00 
 
 

11.00 
17.00 

 
18.00 

za † Martina Krajnčič  
izpostavitev in čaščenje 
Najsvetejšega 
za † Katarino Vreže 
 izpostavitev in čaščenje 
Najsvetejšega 
za † Slavo Mlakar 

Sreda 
3.7.2019 

sv. Tomaž 
apostol 

8.00 
 
 

9.00 
17.00 

 
 

18.00 

sv. Benedikt: 
izpostavitev in čaščenje 
Najsvetejšega 
za duhovne poklice  
 Lemberg: 
izpostavitev in čaščenje 
Najsvetejšega 
za † Jožeta Kampuš 

Četrtek 
4.7.2019 

sv. Urh  
škof 

prvi četrtek 

17.30 
18.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Ivana Hudolin  

Petek 
5.7.2019 

sv. Ciril in 
Metod, slo. ap. 

prvi petek 

7.30 
8.00 

molitev pred Najsvetejšim 
za † Franca Zupančič   

Sobota 
6.7.2019 

sv. Marija 
Goretti, muč. 

prva sobota 

 romanje na Brezje 

Nedelja 
7.7.2019 

14. NEDELJA 
MED 

LETOM 
sv. Vilibald 

škof 
prva nedelja 

8.30 
 
 
 
 

10.30 
lemberšca 

Sladka Gora:  
za † Marijo in Štefana 
Lipuš (obl), sorodnike   
za † Matevža Dobnik 
(obl), sorodnike  
Lemberg: 
za † Ivanko Jezovšek, 30. 
dan 



PRVA NEDELJA V MESECU 
Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. Bog 
povrni za vsak vaš dar. 
 
SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV: V četrtek, 11. julija, 
vabljeni člani ŽPS in ključarji na srečanje v župnišče, ob 19. uri. 
 
LEPA NEDELJA PRI SV. BENEDIKTU IN SREČANJE GASILCEV 

V nedeljo 14. julija, lepo povabljeni na lepo nedeljo k sv. Benediktu. Ob 

10.30 uri bo telovska procesija po nje pa sveta maša. Pri lepi nedelji bodo 

sodelovali tudi gasilci. Lepo povabljeni. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V prvem tednu julija čistijo in krasijo cerkev verniki iz Polžanske vasi in 

Bobovega. Polžanske Gorce in Gradca 
 

 14. NEDELJA MED LETOM

Ponedeljek 

8.7.2019 
sv. Kilijan 

škof 

8.00 po namenu 

Torek 

9.7.2019 
sv. Avguštin 

mučenec 

8.00 

 
Lemberg: 

po namenu 

Sreda 

10.7.2019 
sv. Amalija 

redovnica 

   

Četrtek 

11.7.2019 
sv. Benedikt 

opat 

18.00 za † Veroniko 

Leben 

Petek 

12.7.2019 

sv. Mohor in 

Fortunat 

mučenca 

8.00 za † Jožeta Javornik  

Sobota 

13.7.2019 
sv. Henrik II. 

cesar 

8.00 za † Stojana 

Cinglak 

Nedelja 

14.7.2019 

15. NEDELJA 

MED LETOM 

sv. Kamil de 

Lellis 

duhovnik 

8.30 

 

 

10.30 

Sladka Gora: 

za † Stankota 

Majcen, sorodnike 

sv. Benedikt: 

za † Toniko Došler 

Naslov: www.sladkagora.com: 

Izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

