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Evangelij: Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje Mt 22,15 21 
15 Tisti čas so farizeji odšli in se 
posvetováli, kako bi Jezusa ujeli v 
besedi. 16 K njemu so poslali svoje 
učence skupaj s herodovci in so rekli: 
»Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in 
v resnici učiš božjo pot ter se ne 
oziraš na nikogar, ker ne gledaš na 
osebo. 17 Povej nam torej, kaj se ti zdi: 
Ali smemo dajati cesarju davek ali 
ne?« 18 Jezus pa je spoznal njihovo 
hudobijo in rekel: »Kaj me 
preizkušate, hinavci? 19 Pokažite mi 
davčni novec!« Dali so mu denarij. 20 
Nato jim je rekel: »Čigava sta ta 
podoba in napis?« 21 Dejali so mu: 
»Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: 
»Dajte torej cesarju, kar je 
cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 
 
VSI SMO MISIJONARJI 

»Kolikokrat se mi je na apostolskih 
potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da ni 
misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z 
bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski 
dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost 
več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra 
ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega 
evangelija.  

Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska 
potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, 
da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja 
vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« 
Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo 
Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim 
z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o 



ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v 
našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in 
požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z 
molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla 
svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v 
svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča. 

Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive 
zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še 
živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. 
Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, 
sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko 

področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! Po: S. Čuk, Misli 

srca 

 
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (prim. Mt 

22,21) 
 

Pred krščanstvom so ljudje mislili, da bog in cesar hodita vedno z roko v 
roki. 

Oblast je bila sveta, ker je izhajala neposredno od Boga. Zato ji niso smeli 
ugovarjati in so se ji morali pokoravati.Jezus je naredil oster rez in jasno ločil: 
Bog je Bog in cesar je cesar. 

Oblast prihaja od Boga, ker se uvršča med vse tisto, kar ima svoj obstoj v 
Bogu, toda to nikakor ne pomeni, da so oblastniki bog ali skoraj bog. 

Ta »rez« je bila osnova za ugovor vesti, ki so ga uveljavljali kristjani proti 
rimskim cesarjem: »Ti mi ukazuješ, naj ubijam, jaz pa tega ne bom počel, ker 
mi Bog zapoveduje nasprotno.«Iz tega »reza« se je počasi in z muko rojevala 
demokracija, ki sloni na tem sporočilu. 

Počasi in z muko. Tudi krščanskim oblastem je namreč ustrezalo vračanje 
v predevangeljske čase: »Če moja oblast prihaja od Boga, se ji podložniki ne 
smejo upirati: morajo biti tiho in ubogati.« 

Oblasti, ki ne znajo utemeljiti svojih ukazov in se sklicujejo zgolj na moč 
svoje oblasti, je potrebno imeti – in to vse! – za sumljive. Enako velja za 
vsakogar, ki se poskuša zamenjevati z Bogom. Bog je nekaj čisto drugega.T. 

Lasconi 
 
ODNOS DO DENARJA 

Današnji evangelij nam nudi možnost, da nekoliko premišljujemo o 
denarju in njegovi vlogi v našem življenju. Morda je tudi to pot, da se morda 
odločimo za kak kovanec več pri pomoči misijonom. 

Anselm Grün o duhovnem ravnanju z denarjem pravi, da se to kaže v 
svobodnem odnosu do denarja. Z njim moramo rokovati, vendar ga moramo 
tudi vedno znova izpustiti. Denar nam ne sme vladati, saj nam lahko pokvari 
značaj. Denar lahko človeka zaslepi, da ne vidi pravih življenjskih vrednosti. 
Lahko služi temu, da se skrivamo za masko. V tem primeru ga uporabljamo 
za dvigovanje lastne samozavesti. Skrivamo se za denarjem, da se izognemo 

http://www.lemont-svs.org/


resnici svojega življenja. Vse te nevarnosti denarja moramo prepoznati in se 
jih osvoboditi. Duhovno ravnanje z denarjem nam bo uspelo le, če se 
spopademo s svojimi strastmi in ne pustimo, da nas vodita lakomnost in 
pohlep, ki verjetno tičita v vsakem človeku.  
Duhovno ravnanje pomeni predvsem zmernost. Premisliti moramo, kako 
bomo denar dobro naložili. Ne smemo pa za to narediti vsega, kar je 
mogoče. Zavestno se moramo omejiti. In predvsem, denar moramo tudi 
izpustiti. Če tudi med molitvijo vedno znova mislimo na denar, je to znak, da 
je v našem življenju zavzel prevelik prostor. Zavestno tveganje in 
prepuščanje Bogu, kaj se bo z denarjem zgodilo, pomeni notranjo svobodo 
do denarja. Z denarjem lahko ravnamo duhovno le, če smo se ga notranje 
osvobodili, če ne dopustimo, da nas denar osmišlja. 
 
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. 
 
NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov 
ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja 
vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila: 
1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki 
mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. Nedeljske svete 
maše bomo prenašali po facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje 
pri jelšah), ob 9. uri. 
2. V župnijski cerkvi v Šmarju bo možnost prejema svetega obhajila bo ob 
nedeljah od 10.00 do 10.30 uri, med tednom pa od 18.30 do 19.00 ure. V 
tem času bo možnost tudi za sveto spoved. 
3. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so 
preloženi na čas, ko bo preklican vladni odlok. 
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
 
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. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar (2,50€), Pratika (6,50€) in listni 
koledar (0,70€). 



29. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
19.10.2020 

sv. Janez od 
Križa 

duhovnik 

 za † Marijo in Ludvika Nunčič 
za † Terezijo Rojs  
po namenu 

Torek 
20.10.2020 

sv. Rozalina 
redovnica 

 za † Stanka Šramla, družino 
Matjaž 
po osebnem namenu 
po namenu 

Sreda 
21.10.2020 

sv. Uršula 
mučenka 

 za † Jožefa Gobec st. in ml. 
rodbino Križnik, rodbino Gobec iz 
Mestinja      
za † Janeza Brodnika  
po namenu 

Četrtek 
22.10.2020 

sv. Janez 
Pavel II. 
papež 

 molitev za duhovne poklice 
za † Franca Jagodiča, Marijo in 
Olgo Ogrizek  
za † Dorotejo Pintar 
po namenu 

Petek 
23.10.2020 

sv. Janez 
Kapistran 
duhovnik 

 za † Antonijo (obl) in Antona 
Grobelška, Bertija Tratnika, 
Jožeta in Amalijo Vosner, starše 
Perkovič, brata Eda in Stanka 
za † dve Marici Herič 
po namenu 

Sobota 
24.10.2020 

sv. Anton 
Marija 
Klaret 
škof 

 za † Franca Žavski  
za † Hedviko (obl), Antona in 
sorodnike Lorger 
za blagoslov v družini 

Nedelja 
25.10.2020 

30. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Krišpin in 

Kapistran 
mučenca 

9.00 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Antonijo Otorepec, rodbino 
Orač, Avgusta Došlerja, Rudolfa 
Zidarja  
za † Vincenca in Karolino Cvetko 
za † Štefana Goloba   
za † Antona Ostrožnika, 30. dan 
za † stare starše Lipuš, Kadenšek 
in sorodnike 

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/

