
29. MED LETOM                  20.oktober 2019                         LetoXIX, štev. 43

Evangelij: Bog pomaga do 
pravice Lk 18,1-8 
Tisti čas je Jezus povedal svojim 
učencem priliko, kako morajo 
vedno moliti in se ne naveličati. 
Rekel je: »V nekem mestu je bil 
sodnik, ki se ni bal Boga in se ni 
menil za človeka. In v tistem 
mestu je bila tudi vdova, ki je 
prihajala k njemu in ga prosila: 
›Pomagaj mi do pravice proti 
mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni 
hôtel, potem pa je rekel sam 
pri sebi: ›Čeprav se ne bojim 
Boga in se ne menim za 
človeka, bom tej vdovi, ker me 
nadleguje, vendarle pomagal 
do pravice, da me ne bo kar 
naprej hodila nadlegovat.‹ « In 
Gospod je rekel: »Poslušajte, 
kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog 
ne bo pomagal do pravice 
svojim izvoljenim, ki noč in dan 
vpijejo k njemu? Bo mar 
odlašal? Povem vam: Hitro jim 

bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na 
zemlji?« 
 

VZTRAJNA MOLITEV 
Neka zgodba pravi, da je hudič svoje tri mlade hudičke, preden jih je 

poslal na zemljo, hotel preizkusiti, kako uspešno bodo z lažjo zapeljevali 
ljudi v greh.  

Prvi hudiček je rekel, da bo ljudem lagal, da ni Boga. »Ne vem, če ti 
bodo verjeli. Tudi neverni ljudje trdijo, da nekaj mora biti nad nami. S to 
lažjo ne boš ne vem kako uspešen,« mu je odgovoril oče hudič.  

Drugi hudiček je rekel, da bo ljudem lagal, da ni pekla in sodbe, da naj 



ljudje delajo, kar hočejo, naj se izživljajo v slabem, saj jim zato ne bo treba 
nikoli odgovarjati nikomur. »Tudi ti ne boš imel velikega uspeha. Ljudje 
vedo, da bodo morali nekoč za svoja dejanja nekomu odgovarjati,« mu je 
odgovoril.  

Sedaj je prišel na vrsto še tretji. »No, povej mi še ti, kakšno taktiko si pa 
ti izbral?« ga je vprašal oče. »Ljudem bom lagal, da imajo za molitev in 
dobra dela še čas, da jim ni treba hiteti, ampak lahko to odložijo na jutri ali 
na še pozneje,« mu je odgovoril sin. Hudič je bil zadovoljen: »Dobro, na ta 
način jih boš res veliko prepričal.«  

Res je za nas največja skušnjava to, da molitev, oznanjevanje in dobra 
dela, to triperesno deteljico naših verskih dejavnosti, prelagamo na 
pozneje in potem tega ne opravimo. Lažemo si tako, kot nam svetuje tretji 
hudiček: »Jutri bom imel čas za to, danes imam pomembnejša opravila. 
Jutri bom bolj pri denarju, jutri bom več daroval, danes ne morem. Naj 
darujejo tisti, ki imajo več kot jaz.« 

Toda življenje na zemlji se zaradi tega za nas spreminja na slabše. 
Paradoks našega časa je, da imamo boljše hiše, a slabše domove, širše 
ceste, a ožje poglede. Potrošimo več, a imamo manj; kupujemo več, a 
uživamo manj. Imamo več diplom, a manj razuma; več znanja, a manj 
razsodnosti. Več strokovnjakov, a kljub temu več problemov in živčnosti. 
Več medicine, a manj zdravja.  

Združeni narodi so naredili svetovno anketo z enim samim vprašanjem: 
»Bi, prosim, povedali svoje iskreno mnenje o rešitvah za pomanjkanje 
hrane po svetu?«  

Anketa je bila popolna polomija. Afričani niso vedeli, kaj je to hrana, 
ker jim prave hrane primanjkuje. Vzhodnoevropejci niso vedeli, kaj je to 
iskreno, ker so živeli v laži in prevari. Zahodnoevropejci niso vedeli, kaj je 
to pomanjkanje, ker ga niso nikoli izkusili. Na Bližnjem vzhodu niso vedeli, 
kaj je to rešitev, ker njihove rešitve probleme samo povečujejo. Kitajci 
niso vedeli, kaj je to mnenje, ker svojega mnenja nikoli niso smeli imeti. 
Južni Ameriki se ni sanjalo, kaj pomeni beseda prosim, ker je nikoli ne 
uporabljajo, ampak samo zahtevajo. Američani pa niso vedeli, kaj pomeni 
po svetu, saj mislijo, da je povsod Amerika. 

Molitev je rešitev za ta zmedeni svet. Molitev razširja omejeni pogled. 
Molitev povezuje stvari s svojim izvorom. Postavlja jih na pravo mesto in v 
prave odnose. Molitev je red, ki spreminja svet na boljše. Je največja sila, 
ki jo je Bog dal človeku na voljo. Zato je molitev temelj za delovanje 
Cerkve in vsakega njenega člana.  

V berilu smo slišali, da molitev lahko spremeni izid bitke, vendar je 
potrebno v molitvi vztrajati, kakor je vztrajal Mojzes in kakor je vztrajala 
vdova v evangeliju. Ko je Mojzes v molitvi začel omagovati, so mu 
pomagali prijatelji.  

Poleg vztrajanja v dolžini molitve, kot je to delal Mojzes, moramo 
vztrajati tudi v vsakodnevnosti ali pogostnosti molitve, kot je to delala 
vdova v evangeliju. Molitev nam mora postati način življenja, kot so 
postala del našega življenja druga vsakdanja opravila: vstajanje, umivanje, 



prehranjevanje … Marsikdo moli med vožnjo ali na sprehodu, drugi ne 
more zaspati, če ne zmoli večerne molitve. Zato, da molitev postane del 
vsakdanjega življenja – dnevni urnik, pa je potrebna trdna volja. Zahteve 
sodobnega časa so takšne, da si moramo postaviti molitev v svoj dnevni 
urnik kot nujno potrebno opravilo za duhovno zdravje in preživetje, sicer 
verjetno sploh ne bomo več molili. Vdova je neprenehoma hodila k 
sodniku, ker s krivico ni mogla preživeti. Brez velike stiske težko veliko in 
iskreno molimo, slabo pa bi bilo, če bi bila naša molitev odvisna samo od 
stiske in potrebe. Molitev je sama na sebi, ne glede na potrebe, potrebna 
in vredna, da si zanjo vzamemo čas in jo sprejmemo v svoje bivanje kot 
dihanje. Amen. 
 

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 
Danes je misijonska nedelja. Bog povrni za vaš današnji dar za misijone. 
 
VABILO MED MINISTRANTE 
Veroučenci, lepo povabljeni med ministrante v naši župniji. Vabljeni fantje 
in dekleta. Vaje so v to soboto ob 9. uri. 
 
VEROUK : V tem tednu je reden verouk. 
 
MAŠA V PONEDELJEK 
Sveta maša v ponedeljek je ob 16. uri v župnijski cerkvi. 
 
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 prostovoljen. 
 
SVEČE, SPOMIN NA RAJNE 
V cerkvi bodo 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. 
 
PRESTAVITEV URE NA ZIMSKI ČAS 
Iz prihodnje sobote na nedeljo, bomo prestavili urine kazalce za eno uro 
nazaj. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki in njeno okolico verniki iz 
Polžanske vasi in Bobovega. 
 

29. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
21.10.2019 

sv. Uršula 
devica 

16.00 za † Uršulo Vodušek, Ivana in 
Liziko Hirtenfelder 
za † Nežko Ratej, 30 .dan 

Torek 
22.10.2019 

sv. Janez 
Pavel II., pap. 

8.00 
 

Lemberg: 
 po namenu 

Sreda 
23.10.2019 

sv. Janez 
Kapistran 
duhovnik 

   

Četrtek 
24.10.2019 

sv. Anton 
Marija Klaret, 

škof 

16.00 za † Ota Žnidar 

Petek 
25.10.2019 

sv. Krizant in 
Darija, muč. 

8.00 po namenu  

Sobota 
26.10.2019 

sv. Lucijan in 
Marcijan 
mučenca 

8.00 za † Slavkota Jemenšek 

Nedelja 
27.10.2019 

30. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Sabina 
Avilska 

mučenka  

8.00 
 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Franca Smodej, Ido Smodej, 
dva Jožeta in Urško, Stanislava 
Orač, družino Sodin in Jager 
Sladka Gora: 
za † Stankota Kamplet, starše 
Otorepec 

Naslov: www.sladkagora.com: 
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/

