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Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu Jn 15, 1-8 
1 »Jaz sem resnična vinska trta in 
moj Oče je vinogradnik. 2 Vsako 
mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 
odstrani; in vsako, ki rodi sad, 
očiščuje, da rodi še več sadu. 3 Vi 
ste že čisti zaradi besede, ki sem 
vam jo povedal. 4 Ostanite v meni 
in jaz v vas. Kakor mladika ne 
more sama roditi sadu, če ne 
ostane na trti, tako tudi vi ne, če 
ne ostanete v meni. 5 Jaz sem 
trta, vi mladike. Kdor ostane v 
meni in jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene ne morete 
storiti ničesar. 6 Če kdo ne ostane 
v meni, ga vržejo proč kakor 
mladiko in se posuši. Te mladike 
poberejo in vržejo v ogenj in 
zgorijo. 7 Če ostanete v meni in 
moje besede ostanejo v vas, 
prosíte, kar koli hočete, in se vam 
bo zgodilo. 8 V tem je poveličan 
moj Oče, da obrodite obilo sadu 
in postanete moji učenci. 
 
SLOMŠKOVA NEDELJA 

Slomškova nedelja je danes, ko imamo pred seboj lik našega velikega 
narodnega buditelja in ljubitelja slovenske besede. Bil je vse, cerkveni 
dostojanstvenik, škof, pesnik, pisatelj, vzgojitelj, pisec šolskih in nabožnih 
knjig, skladatelj, ustanovitelj časopisa Drobtinice in znamenite založbe 
Družbe sv. Mohorja naš svetnik. Skratka Slovenec, ki je nad vse postavljal v 
ospredje lepoto slovenskega jezika. Kako sodoben je Slomšek, saj ko hodiš 
okoli in bereš naslove trgovin v tujih jezikih, zlasti v angleščini, ki poneumlja 
naš bogat domači jezik, te prav tako kot njega prime sveta jeza. 

Na binkoštni ponedeljek v Blatnem gradu na Koroškem je zapisal: 
»Med vsemi jeziki mora Slovencem naš materin jezik najljubši biti. Bratje 

in sestre moje! Slovenec bom Slovencem nove besede iz ljubezni materine 
govoril v slovenskem jeziku. Oh, veliko se najde Slovencev, ki se svojega 
materinega jezika celo sramujejo, ga zatajijo ali celo pozabijo. Kdor svoj 



materin jezik zavrže ter ga pozabi in zapusti, je zmedenemu pijancu 
podoben, ki zlato v prah potepta in ne ve koliko škode si dela. 

Slovenski starši, ki slovenski zanjo, pa svojih otrok slovenskega jezika ne 
učijo, so nehvaležni hišniki, ki svojim otrokom drago domačo reč, slovenski 
jezik, zapravijo, ki so jim ga njihovi dedje izročili. 

Podobni so taki očetje in matere slabim gospodarjem, ki svoje očetno 
gospodarstvo prodajo, drugo pohištvo kupujejo, poslednjič pa večidel 
beraško palico najdejo. 

Kar je oče dobrega od svojih staršev prejel, mora svojemu sinu zapustiti. 
Materin jezik je najdražja dota, ki smo jo dobili od svojih starih. Skrbno smo 
ga dolžni ohraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti.  

Ne bodi vas sram, da ste Slovenci. To naj bo vaša čast!« 
Materina beseda je Slomšku pomenila najvišjo svetinjo zato tudi pravi: 

»Beseda je naših misli obraz, ima torej svetla, umevna in zastopna biti. Kdor 
zmešano misli, tudi nezastopno, zmedeno govori, torej poprej modro 
pomisli, kako pregovoriš. Temna bo tvoja beseda, če jo prekratko ali pa 
prekasno poveš. Mračna bo tvoja beseda, če sam ne zastopiš, kar drugim 
poveš, pa tudi, če se prave pisave ne privadiš in nimaš jezika v svoji oblasti. 
Tudi ošabnost v besedi zastopanost kali, če se previsoko vzdiguje ali pa v 
samih podobah in lepotijah košati. 

Lepota slovenščine ni v posameznih čistih 
besedah, marveč v zalih domačih podobah.« 

Tudi lepa pesem ni bila Slomšku nikoli cilj, pač 
pa sredstvo, da bi vzbudil, kot je dejal njegov 
sodobnik Prešeren »rod slovenšne cele« za 
ljubezen do naroda, do narodnega jezika, do 
domovine, do dela in za božjo slavo. Zato pravi: 

»Slajše reči na svetu ni, kakor je pesem lepa. 
Milo mati poje, ki ziblje dete svoje, med pesmijo 
dete mehko zaspi. S petjem si otroci kratek čas 
delajo, kadar veselo procesijo peljejo, ne vejo za 
revščino tega sveta. V svetih pesmih se molitva 
pobožnih kristjanov k nebesom vali, zdaj v lepi 
procesiji pobožnega petja srce kipi. Ni gostije, ni 
poštene družine, kjer bi čedne pesmi ne bilo. In 
tako je prav, saj tudi ptičica poje, kaj bi človek ne 
pel. Pesmi le tam slišati ni, kjer ni poštenih 
ljudi.« 

Posebno značilna poteza Slomškovega značaja je torej neomajno 
rodoljubje in vsekdar odločna ljubezen do slovenskega materinega jezika. 
Njegovo mnenje je brez ozira na desno ali levo opcijo ostalo vedno 
nespremenjeno, kakor nam ga kaže pismo prijatelju, kjer mu piše: » Tvoja 
pobuda pisati Slovencem me močno oživlja, kar pa tebe veseli, drugim mrzi, 
ki mi hudo zamerijo, da se toliko za slovenščino upiram. Ravno te dni so mi 
višji škof in kardinal pomenili, da se mi slovenstvo očita. Pa mene to očitanje 
kar ne moti, mislim, da vsak naj dela po svojih okoliščinah, ali že svetu ugaja 
ali ne. Slovenka me je rodila, Slovenka me je dojila, naj me slovenščina tudi 
sina hvaležnega ima. Zemljo materino obdelovati želim, dokler nekdaj v 
materini zemlji počivam, ako bo božja volja tako.« 



Slomšek je govoril in pisal tudi za nas. Vsaj kak drobec vzemimo zase, za 
svoje življenje, za svoje življenjsko vodilo. In ne pozabimo: Materin jezik je 
ključ do omike. Ervin Mozetič 
 

Jezus, ta zgodba o prostitutkah (nečistnicah) in oderuhih, ki bodo šli v Božje 
kraljestvo pred nami, poštenimi ljudmi, me sploh ne prepriča. 

Nekaj mi povej: so bile prostitutke v tvojem času tako nesramne kakor tiste, 
ki množično postajajo na priključkih mestnih obvoznic in zaradi katerih je 
postalo življenje v predmestnih četrtih nemogoče? 

In oderuški cestninarji v tvojem času so bili takšni kakor današnji oderuhi? 
Kakor razpečevalci drog, mafijci, ugrabitelji, podkupljenci, ki onesnažujejo 
politiko in javno upravo? 

Ali imajo taki ljudje res prednost pred tistimi, ki se zadovoljijo z življenjem 
brez posebnega  naprezanja za dobro, toda tudi brez težkih padcev v zlo? 

»Dobro prisluhni temu, kar pravim,« mi odgovoriš. »Prostitutke in oderuhi 
pojdejo pred vami ne zaradi tega, kar so, temveč če so in ko so pripravljeni 
spremeniti svoje življenje. Kdor se valja po blatu, je dovzeten za privlačnost 
dobrega. In ni greha, ki ga ne bi mogel biti odrešen.  

Pa poskusi govoriti o spreobrnjenju ljudem, ki se imajo za poštene. Kar 
poskusi govoriti o spreobrnjenju tistim, ki enoličnemu in brezbarvnemu življenju 
primešajo nedeljsko mašo, kakšno molitvico in nekaj malega miloščine.« 
 
MESEC ROŽNEGA VENCA 

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: 
v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po 
dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših 
jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je 
postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere 
preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo 
oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja 
s Kristusom pod Marijinim vodstvom. 

Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere 
Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska 
nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v 
Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da 
bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po 
robu, vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč 
Matere Božje. 

7. oktobra  1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je 
bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu 
varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. 
oktobra obhaja praznik »Marije Zmagovalke«. Gregor XIII. je spominski dan 
dal preimenovati v »praznik naše ljube Gospe rožnega venca«, papež Leon 
XIII. pa je celoten mesec oktober razglasil za mesec rožnega venca.  

Po: Svetnik za vsak dan II. 

 



MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 
V tednu, ki je pred nami  vstopamo v mesec oktober, ki je še posebej mesec 
molitve rožnega venca. Lepo vabljeni k tej molitvi v cerkvi pred sveto mašo 
in tudi doma. 
 
VEROUK 
Pričeli smo z veroukom. Lep vabljeni k sodelovanju in tudi k sveti maši. V 
četrtek imajo verouk od 1 do 6. razred. 
 
PRVI ČETRTEK 
Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi za duhovne poklice in sveti 
maši. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi pred Najsvetejše in sveti maši 
bosta. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU 
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za potrebe 
župnije. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

26. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
28.9.2020 

sv. Venčeslav 
mučenec 

8.00 za † Franca Zdolška   

Torek 
29.9.2020 

sv. Mihael, 
Gabrijel in 

Rafael, nadan. 

8.00 Lemberg: 
za † Jožeta Jagodiča  

Sreda 
30.9.2020 

sv.  Hieronim 
duhovnik 

  
 

Četrtek 
1.10.2020 

sv. Terezija 
Deteta Jezusa 

redovnica 

17.30 
18.00 

molitev pred Najsvetejšim 
za nove duhovne poklice 
za † Adolfa Podkrižnika, 8. dan  

Petek 
2.10.2020 Angeli varuhi 

7.30 
8.00 

molitev pred Najsvetejšim 
po namenu    

Sobota 
3.10.2020 

sv. Frančišek 
Borgija, red. 

8.00 v zahvalo za ozdravljenje in 
uspešno operacijo  

Nedelja 
4.10.2020 

27. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Frančišek 

Asiški 
redovnik 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Slavico in Franca Kitaka  
Sladka Gora: 
v zahvalo za božje varstvo 
za † Ivana Novaka 

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/

