
28. MED LETOM                           11. oktober 2020                      Leto XIV, štev. 42 

EVANGELIJ: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo Mt 22,1-14 
1Tisti čas je Jezus spregovóril 

velikim duhovnikom in starešinam 
ljudstva v prilikah: 2»Nebeško 
kraljestvo je podobno kralju, ki je 
prirédil svatbo svojemu sinu. 3 
Poslal je svoje služabnike, da 
skličejo povabljene na svatbo, 
vendar ti niso hoteli priti. 4 Znova je 
poslal druge služabnike, rekoč: 
›Povejte povabljenim: Glejte, 
pojedino sem pripravil. Moji voli in 
pitana teleta so zaklani in vse je 
pripravljeno; pridite na svatbo!‹ 5 Ti 
pa se niso zmenili, temveč so odšli: 
eden na svojo njivo, drugi po svoji 
kupčiji; 6 ostali pa so zgrabili 
njegove služabnike, jih sramotili in 
pobili. 7 Kralj se je tedaj razjézil in 
poslal svojo vojsko, da so pobili 
tiste morilce in njihovo mesto 
požgali. 8 Nato je rekel svojim 
služabnikom: ›Svatba je 
pripravljena, toda povabljeni je niso 

bili vredni. 9 Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli 
najdete.‹ 10 Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in 
dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.« 

 
POVABLJENI SMO NA GOSTIJO 

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še 
vedno smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To 
seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi 
najprej povabil na ''svojo gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni 
meri, pa so bili povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. 
Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ''vabilo 
na gostijo'' kot pa ''domači''. 

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v 



prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po 
poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno 
pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel 
svatovskega oblačila. Prispodobo svatovskega oblačila lahko razumemo kot 
svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot kristjani, kot 
Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in 
zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz 
notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ''notranjo obleko'' srca, duha. 

Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se 
navadil ... Vse premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so 
vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti 
apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ''gostijo z izbornimi 
jedili''. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan. 

V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za 
človeka, veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in 
povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu 
odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za 
tako izbrano gostijo in Gostitelja! Povzeto po: www.lemont-svs.org 

 
Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s 

sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s 
prečiščenimi žlahtnimi vini.  (Iz 25,6) 

 
»Kakšen je raj?« 
Temu vprašanju se ne moremo upirati, tudi če vemo, da raj ni kakšen kraj, 

temveč način bivanja. Je Bog. 
Sveto pismo govori o raju v različnih prispodobah, ne zato, da bi si ga tako 

predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je. 
Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva. 
Govori nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni stopnji, 

tisto srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega 
vzdušja in vedrega razpoloženja. 

Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav gostijo kot 
znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, 
»prebivalca« raja med nami. 

Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj, 
tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje. 

Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim 
Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki nas 
čaka. Po: T. Lasconi 
 
IZZIVI SODOBNEGA ČASA 

Kaj naj rečemo o pojmu ’zvestobe do groba’, kot so temu znali včasih 
reči? Za mnoge ljudi danes ljubezen ni nekaj trajnega, dokončnega, ampak 
nekaj pogojnega. Od vsega začetka naj torej fant ali dekle, moški ali ženska, 



stopata v odnos s pridržkom, za vsak primer … Položaj zakona je vedno 
slabši, saj je vedno več ločitev ali se pa vedno več ljudi sploh ne upa skleniti 
trajnega zakona.  

V javnem življenju velja danes edino, kar je nujno in potrebno – zaslužek, 
položaj, vpliv, uspeh, tekmovanje. V službah morajo ljudje delati večino 
delavnega dne in tam preživijo več ur kot z domačimi. Zakon, ki je odnos 
med možem in ženo, pa ne živi ali ne raste ob odsotnosti sozakoncev, ampak 
ob sobivanju. Mnogi veliko več vedo o souslužbencu kot o družinskih članih, 
saj z njimi preživijo veliko več ur kot s svojimi. Sodobna multimedijska 
tehnika, posebno računalnik in internet, pa zasvajata vedno več ljudi, 
posebno moških. Le redki so ju sposobni uporabljati zmerno.  

Zdaj si pa zamislimo normalnega fanta in dekle, ki se še naravno, 
samoumevno in kot nekaj zdravega odločata za skupno življenje v ljubezni za 
vedno, z željo imeti otroke in jih vzgajati za odrasle dobre ljudi in kristjane. 
Včasih je skoraj vse podpiralo to zdravo miselnost, danes jo skoraj vse 
ogroža ali napada.  

Kaj torej storiti? Čudno se sliši, vendar je rešitev ali smer reševanja 
popolnoma jasna in izvedljiva. Vrniti se moramo k človekovemu izviru. Vsak 
človek izhaja iz moškega in ženske, torej iz očeta in matere. Naravno, 
normalno, zdravo in nravno življenje izhaja iz zdravega zakona in posledično 
iz take družine. Neverjetno, kako je vsak človek pogojen ali zaznamovan z 
družino, iz katere je izšel. Zato je neštetokrat preverjeno pravilo: kakršen 
zakon, takšna družina, kakršna družina, takšen narod in takšna Cerkev. Iz 
zdravega zakonskega odnosa lahko upravičeno pričakujemo zdrav rod in kot 
tak najbolj primeren za pristno krščansko ljudstvo. Vital Vider, Zakon, ki osrečuje 
 
SVETE MAŠE, ZAKRAMENTI IN OSTALA BOGOSLUŽJA V TEM ČASU: Svete 
maše, zakramenti, pogrebi in ostala bogoslužja so v tem času, kod do sedaj, 
z nošenjem mask, razkuževanjem in z razmikom sedenja v klopeh. 
 
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: V četrtek imajo veroučenci 7., 8., in 9. razreda verouk. 
 
MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Vsi smo 
poklicani k oznanjevanju evangelija z besedo, življenjem in dobrimi deli.  
Zato bo vaš dar prihodnjo nedeljo namenjen za misijone. Bog povrni za vaš 
dar. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in 
vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitven 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, SPOMN 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. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu krasijo in skrbijo za 
cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega. 
 

28. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
12.10.2020 

sv. 
Maksimiljan 

Celjski 
škof 

8.00 za † Slavka Flajšmana    

Torek 
13.10.2020 

sv. Gerald 
vitez 

8.00 Lemberg: 
za † Jožefa Jagodiča  

Sreda 
14.10.2020 

sv. Kalist 
papež 

  
 

Četrtek 
15.10.2020 

sv. Terezija 
Velika 

redovnica 

18.00 za †Olgo in Alojza 
Svetelška    

Petek 
16.10.2020 

sv. Hedvika 
kneginja 

8.00 za † Franca Zdolška 
    

Sobota 
17.10.2020 

sv. Ignacij 
Antiohijski 

škof 

8.00 za † Marijo in Alojza 
Fidler, svake in svakinje  
 

Nedelja 
18.10.2020 

29. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Luka 
apostol 

8.00 
 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † starše Planinšek, 
Alojzijo Jančič 
  
Sladka Gora: 
za † Adolfa Podkrižnika, 
30. dan 

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/

