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Evangelij: Ljubi Boga in svojega bližnjega Mt 22,34 40 
34 Tisti čas so farizeji slišali, da je 
Jezus saduceje prisilil k molku, in so 
se zbrali na enem kraju. 35 Eden 
izmed njih, učitelj postave, ga je 
preizkušal z vprašanjem: 36 »Učitelj, 
katera je največja zapoved v 
postavi?« 37 Rekel mu je: »Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, z vsem 
srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem. 38 To je največja in prva 
zapoved. 39 Druga pa je njej enaka: 
Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe. 40 Na teh dveh 
zapovedih stoji vsa postava in 
preroki.« 
 
KAKŠNA JE TVOJA LJUBEZEN? 

Današnji evangelij nam govori o 
treh zapovedih ljubezni, ki so na 
videz in po imenih različne, v resnici 
pa ne. Prva se glasi: ljubi Boga. 
Druga, ljubi bližnjega, je tej enaka. 
Ravna pa se po tretji, saj je 

potrebno bližnjega ljubiti kakor samega sebe. 
Iz navedenega moremo narediti več zaključkov. 

Če nekdo pravi, da ljubi Boga, bližnjega pa ne ljubi, je njegova ljubezen do 
Boga ničeva. Če kdo ljubi bližnjega, trdi pa, da Boga ne ljubi, Boga v resnici 
ljubi. – Če kdo tako ljubi bližnjega, da pri tem pozablja nase, dejansko ne 
pozablja nase. Mati Terezija je s tem, ko je pozabljala sebe in se vso dala v 
službo najrevnejših, naredila zase več, kot bi mogla narediti s čimerkoli 
drugim. – Kdor ne ljubi ne Boga ne bližnjega, tudi sebe ne ljubi. Sebičnost ni 
ljubezen, ampak je njena »pokveka«. 

Ljudje poznamo mnogo sreč, toda samo ljubezen nas zares osrečuje. Zato 
je zares srečen samo človek, ki resnično ljubi. Iz tega, koliko je naša mladina 
srečna, smemo sklepati, koliko ljubezni je v njej. Iz sreče, ki jo izžarevajo 
naše družine, smemo sklepati, koliko se njeni člani ljubijo med seboj. Iz 



sreče, ki jo odsevajo naša nedeljska srečanja, smemo sklepati, koliko ljubezni 
je v naših župnijskih občestvih. Iz količine sreče, ki jo doživlja današnje 
človeštvo, smemo sklepati na količino ljubezni, ki jo danes ljudje zmoremo. 

In koliko je zmoreš ti? Koliko je zmore tvoja družina? Kakšna je ta 
ljubezen? 
 
POKOPALIŠČE 

Za kristjana je tudi pokopališče bogoslužni prostor; ne samo zato, ker 
Cerkev blagoslavlja pokopališča in tudi posamezne grobove, temveč tudi 
zato, ker tukaj spremlja z molitvami svoje vernike, ki so dokončali svoje 
zemeljsko popotovanje. 

V apostolski dobi kristjani niso imeli svojih pokopališč. Prvaka apostolov 
sv. Peter in Pavel sta bila pokopana na različnih krajih, na prostem. Po zgledu 
starih narodov, ki so umrle pokopavali v podzemeljske grobnice, so tudi 
kristjani prva štiri stoletja redno kopali grobove pod zemljo. Ta grobišča so 
imenovali katakombe. Od 4. stoletja so delali grobove zunaj na prostem. V 
srednjem veku pa se je uveljavil običaj, da so začeli pokopavati v cerkvah, 
kar je bila posebna čast. Seveda je bil to predvsem privilegij plemičev. Tudi 
preprosti ljudje so želeli, da bi bili pokopani v cerkvi ali vsaj blizu nje. Tako so 
nastala pokopališča okoli cerkva. Pozneje so pokopališča gradili proč od 
cerkve in tudi naselij, med drugim tudi zato, da ne bi človeka – zlasti 
današnjega – preveč spominjala na smrt in na vse, kar je z njo v zvezi.  

Pokopališče je za kristjana svet kraj, Božja njiva, saj ga je posvetil sam 
Gospod Jezus Kristus, ki je tri dni ležal v grobu. Posvetil ga je zato, da bi nam 
utrdil vero v vstajenje. Tu so pokopana telesa rajnih, ki so bila v tem življenju 
posvečena, bila so temelj Svetega Duha. Pokopališče je svet kraj, kjer na 
njem počivajo naši najdražji. Na tem kraju je zemlja vzela, kar je njenega, 
Kristus pa je od naših dragih pokojnih sprejel, kar je njegovega. Na tem kraju 
so se telesa naših rajnih vrnila v zemljo, njihov duh pa se je dvignil k Bogu. 
Kar je bilo narejeno iz prsti, sklenjeno s kostmi in kitami, v grobu čaka, da bo 
preustvarjeno. Kristus, ki je kot prvenec vstal od mrtvih, bo tudi revna telesa, 
ki počivajo na pokopališču, preustvaril in naredil podobna svojemu 
poveličanemu telesu. Tako nam pokopališče ne govori samo o smrti in o 
tem, da moramo biti redno pripravljeni nanjo, temveč govori tudi o življenju. 

dr. France Oražem  
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 V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
V tem času epidemije se držimo naslednjih navodil: 
1. Cerkev v Šmarju bo odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času 
povabljeni k osebni molitvi. Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest vernikov, 
ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. 



2. 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. 
3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med 
tednom pa od 17.45 uri v Šmarju. V tem času bo možnost tudi za sveto 
spoved. 

 Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno 
okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. 

 Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno 
masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje. 

 Priporočamo namestitev aplikacije #Ostanizdrav. 
4. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so 
preloženi na čas, ko bo preklican vladni odlok. 
5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
6. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod 
zavihkom VEROUK). Za veroučence od 1. do 6. razreda bo poslala gospa 
Andreja.  
VSI SVETI 
Prihodnjo nedeljo je zapovedan praznik Veh svetih. Ker v danih okoliščinah 
ni možno imeti svete maše z ljudstvom, se povabljeni, da sveto mašo 
spremljate po facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje pri jelšah), 
ob 9. uri iz župnijske cerkve v Šmarju. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE 
Ob prazniki vseh svetih, se spominjamo tudi naših rajnih. Molitev po 
namenu spominov bo v nedeljo ob 20. uri zvečer v naši župnijski kapeli. 
Pridružili se nam lahko boste tudi po facebook strani. Listič lahko oddaste v 
režo vrat župnišča na Sladki Gori ali v poštni nabiralnik pri župnišču v Šmarju. 
Dar, ki ga boste namenili ob tem, je prsotovoljen. 
 
BLAGOSLOV GROBOV 
V danih okoliščinah blagoslova grobov po običaju ne bo. Bo pa duhovnik sam 
opravil blagoslov in molitev na pokopališču. 
 
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€). 
 
DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE: Ker v danih okoliščina ni svetih maš z ljudstvom, 
tudi ni nedeljske puščice oz. darov za potrebe župnije, ki je edini vir 
dohodka, se priporočamo za prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na 
župnijski TRR: SI56 0510 0801 5453 256 ali osebno. Bog vam povrni. 



30. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
26.10.2020 

sv. Lucijan in 
Marcijan 
mučenca 

 za † Zinko Jecl  
za † Jožeta Kampuša   
po namenu 

Torek 
27.10.2020 

sv. Sabina 
Avilska 

mučenka 

 za † Silvo Šramel 
za † Jožefa Baštevca 
po namenu 

Sreda 
28.10.2020 

sv. Simon in 
Juda Tadej 

apostola 

 za † Toniko Došler       
za † Ota Žnidarja   
po namenu 

Četrtek 
29.10.2020 

sv. Mihael 
Rua 

duhovnik 

 molitev za duhovne poklice 
za † Tomota in Jožico (obl) Dragšič, 
Franca in Miciko (obl) Felicijan   
za † Tilčko Majcen  
za † Marijo Pekovšak 

Petek 
30.10.2020 

sv. Marcel 
mučenec 

 za † Vinka Vizjaka, 30. dan 
za † Ivana (obl) in Marijo Šramel, 
Franca in Marijo Cvetko 
za † Martina Furmana 

Sobota 
31.10.2020 

sv. Volbenk 
škof 

 za † Marijo in Karla Novaka (obl), 
starše Gobec, Mikuš, Primoža in Vlada 
Mikuža  
za † Terezijo in Alojza Zidanšek (obl)  
za † Lojzko (obl), Janeza in Vilija 
Straška, starše Mikula in Edvarda 
Jagodiča 

Nedelja 
1.11.2020 

VSI SVETI 
sv. Vigor 

škof 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Ivana in dve Mariji Jesenek, 
Leopolda Bračuna, dvojne starše, 
Franca Ror  
za † Silva Hostnika 
za † Franca, Nežo in Antonijo 
Otorepec   
za † Štefko in Jožeta Dobnika, 
sorodnike 
za † Slavico Gaberšek 

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/

