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Evangelij: Kristus naroča ljubiti sovražnike Mt 5,38-48 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 38 
»Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko 
in zob za zob.‹ 39 Jaz pa vam pravim: Ne 
upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo 
udari po desnem licu, mu nastavi še levo. 
40 In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti 
vzeti obleko, mu pusti še plašč. 41 In če te 
kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. 
42 Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče 
kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži 
hrbta. 
43 Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi 
svojega bližnjega in sovraži svojega 
sovražnika.‹ 44 Jaz pa vam pravim: Ljubíte 
svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas 
preganjajo, 45 da boste otroci svojega 
Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje 
svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi 
in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in 

krivičnim. 46 Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? 
Mar tega ne delajo tudi cestninarji? 47 In če pozdravljate le svoje brate, kaj 
delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? 48 Bodite torej 
popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 
 
"NEHAJTE ŽE VENDAR!" 
Redovna skupnost redemptoristov ima v središču svoje duhovnosti 
premišljevanje skrivnosti Kristusovega odrešilnega trpljenja, s katerim je 
po besedah apostola Pavla Jezus "podrl ločilno steno sovraštva med 
ljudmi". Pater BernhardHäring iz te skupnosti je bil eden vodilnih 
strokovnjakov na področju katoliške moralne teologije. Nekdaj je le-ta bolj 
slonela na starozaveznih desetih Božjih zapovedih (po njih smo si tudi 
izpraševali vest, ko smo se pripravljali na spoved), on pa je nauk o tem, 
kako naj krščanski človek kot kristjan živi, postavil na temelj Jezusovega 
govora na gori, zlasti na blagre, s katerimi je dopolnil Božjo postavo stare 
zaveze.  



V knjižici Osmero blagrov pater Häring pripoveduje, kako se je v Afriki 
večkrat srečeval z begunci iz Burundija. S skrajno nevarnostjo se jim je 
posrečilo ubežati strahotnemu pokolu, v katerem je bilo že pred dvema 
desetletjema pobitih nad 250.000 ljudi iz plemena Hutu (pred nekaj leti pa 
je sovraštvo terjalo še neprimerno višje število žrtev). Pri teh srečanjih je v 
pogovorih in molitvi z najsposobnejšimi med njimi mnogo razpravljal o 
pomenu miru in sprave. Njihovo geslo je bilo "pravica brez maščevanja" ali 
"mir v pravičnosti in odpuščanju". Ti ubogi ljudje, ki so bili brez vsega, tudi 
brez domovine, so se zavedali, da lahko samo z nenasiljem in 
odpuščanjem osvobodijo nasprotno pleme Tutsi nuje po bojevanju. 

Pogosto vidimo ali tudi v svojem lastnem okolju doživljamo, kako otroci 
in mladi v domači družini ali med sosedi ravnajo v duhu naročila, ki nam 
ga daje Jezus v današnjem evangeliju – da ne vračajo krivice s krivico, 
hudobije s hudobijo. "Nehajte že vendar s tem!" pravijo otroci in mladi, ki 
so zaradi svojega še neomreženega srca Božje orodje za graditev miru. "Ja 
kam pa pridem, če bi vsaki barabi, ki mi v življenju nagaja, vedno znova 
odpuščal?" bi se vprašal marsikdo po "treznem" razmisleku. "Ali ne bom s 
tem hudobnežem dajal potuhe?" Slovenski pregovor pravi: "Kdor hudim 
odpušča, dobrim škodi." Jezus ne misli tako in to je tudi utemeljil s svojim 
zgledom odpuščanja na križu. 

"Jezus ne brani državi, da se upira s kaznimi hudim, zločinskim 
nagonom hudobnih ljudi," piše p. Albin Škrinjar. "Tudi ne brani 
posamezniku, da se zavaruje zoper človeško hudobijo in išče zadoščenja za 
krivico pred sodiščem. Vsekakor pa hoče Jezus gasiti v nas plamene 
maščevalnih želja, ki nas spodjedajo, nam nič ne koristijo, nasprotnike pa 
še bolj podžigajo k hudobiji. Miroljubnost blaži prepir." 

Pred leti umrli indijski jezuit Anthony de Mello je napisal več knjig, v 
katerih skuša verske resnice približati bralcem v duhovitih anekdotah. Eni 
je dal naslov Popravite svete knjige. V njej pove, da so v Združenih narodih 
nekoč predlagali, da bi ponovno pregledali svete knjige vseh verstev na 
svetu. Vse, kar bi v njih spodbujalo k nestrpnosti, krutosti ali fanatizmu, bi 
morali izbrisati. Vse, kar bi kakorkoli nasprotovalo človekovemu 
dostojanstvu in sreči, bi morali izpustiti. Ko so odkrili, da je to predlagal 
sam Jezus Kristus, so časnikarji planili v njegovo stanovanje, da bi 
poizvedeli kaj več. Njegovo pojasnilo je bilo preprosto in kratko: "Svete 
knjige, enako kot sobota, so zaradi človeka," je spregovoril. "Ni človek 
zaradi knjig. Silvester Čuk 

 

Ljubite ... da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč 

daje svojemu soncu,da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi,  

ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Mt 5,45 
 

Bogu težko odpustimo, da ni kakor mi.Če bi mi bili Bog, bi bili podli ljudje 
vedno v temi in na polja tistih, ki jih imamo mi za krivične, ne bi padla niti kaplja 
dežja. 



Potresi bi porušili samo hiše nasilnežev. Požari bi uničili samo domove 
izprijenih. Samo ljudi, ki  preklinjajo, bi doletele prometne nesreče. 

Taki, ki jih imamo za dobre in poštene, pa tudi tisti, ki vsaj hodijo v cerkev, ne 
bi potrebovali bolnišnic, medtem ko bi se ateisti prebijali iz ene težave v drugo. 

Toda če bi bil Bog takšen kot mi, ne bi bilo več dobrih in slabih ljudi, ker bi 
bili vsi jetniki strahu. Nad življenjem vseh ljudi, brez razlike, bi viselo moreče 
vprašanje: »Če to, kar delam, ni dobro, kdove kakšna nesreča me bo doletela.« 

Zahvaljujem se ti, Gospod, da nisi kakor mi. 
Ker nam puščaš svobodo, da izbiramo dobro in zlo. 
Ker daješ hudobnim možnost, da spremenijo življenje. 
Ker nalagaš dobrim, da vsak dan znova izberejo pot dobrega. Po: T. Lasconi 

 
24. februar sv. MATIJA, apostol 
Matija je bil Jezusov učenec. Svojemu Učitelju je 
sledil od samega začetka njegovega oznanjevanja in 
javnega delovanja. Kakor poročajo Apostolska dela, 
so po Jezusovem vnebohodu apostoli hoteli izbrati 
nekoga, ki bo zamenjal Judo Iškarijota. Bila sta dva 
kandidata: Jožef, imenovan Barsaba, in Matija. Po 
molitvi je žreb določil Matijo. Izročilo nam pravi, da 
se je Matija posvetil pridiganju kot oznanjevalec 
evangelija v Kapadokiji in da je umrl mučeniške smrti 
v Etiopiji. 

 
POSTNI ČAS 
Z pepelnično sredo pričenjamo letošnji postni čas. Postni čas nas vabi, da 
odrinemo v svoji veri in duhovnosti bolj na globoko. Morda nekaj 
predlogov za letošnji postni čas: branje Svetega pisma ali kakšne druge 
literature z versko vsebino, odločitev za osebno, skupno ali družinsko 
molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni razvadi 
ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, obisk Križevega posta, 
priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski Karitas, 
obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo morda v sporu, 
miloščina – dar za potrebe župnije, župnijsko Karitas ali za kakšen drug 
dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa 
našega Odrešenika, s pomočjo katerega postajamo boljši ljudje. 
 
PEPELNICA 
V sredo je pepelnica, strogi in zapovedan post. S tem dnem začenjamo 
letošnji postni čas. Lepo povabljeni k sveti maši ob 8.30 uri. Med sveto 
mašo bo tudi obred pepeljenja, kot zunanje znamenje spokornosti. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 
Vsak petek v postnem času, bomo sveto mašo pričeli z molitvijo križevega 
pota. 
 



KRIŽEV POT K SV. ROKU V ŠMARJU 
Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k molitvi križevega pota med 
kapelami k sv. Roku v Šmarju. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU 
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo 
strehe na cerkvi sv. Miklavža v Lembergu. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce in 
Gradca. 
 

7. NEDELJA MED LETOM  

Ponedeljek 
24.2.2020 

sv. Matija 
apostol 

8.00 po namenu 

Torek 
25.2.2020 

sv. Valburga 
opatinja 

8.00 Lemberg: 
za † Aniko in Jožefa Lorenčak 

Sreda 
26.2.2020 

PEPELNICA 
sv. Aleksander 

škof 
strogi post 

8.30 za † Martina Krajnčič 
 

Četrtek 
27.2.2020 

sv. Gabrijel 
Žalosten 

Matere Božje 
redovnik 

16.30 za † Katarino in Jurija Verk 

Petek 
28.2.2020 

sv. Roman 
opat 

8.00 za † Nežko Ratajc 

Sobota 
29.2.2020 

sv. Antonija 
Firenška 

vdova 

8.00 za † Slavkota Jemenšek 

Nedelja 
1.3.2020 

1. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Albin škof 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Viktorja Kolar, 30. dan 
Sladka Gora: 
za † Milana Skale (obl) 

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/

