
32. med letom                           8. november 2020                       Leto XIV, štev. 46 

Evangelij Prilika o pametnih in nespametnih devicah Mt 25,1-13 
1 Tedaj bo nebeško kraljestvo podobno desetim 
devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu 
naproti. 2 Pet izmed njih je bilo nespametnih in 
pet pametnih. 3 Nespametne so vzele svetilke, 
niso pa s seboj vzele olja; 4 pametne pa so s 
svetilkami vred vzele olja v posodicah. 5 Ker pa 
se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. 
6 Opolnoči pa nastane vpitje: ‚Glejte, ženin gre, 
pojdite mu naproti!‘ 7 Tedaj vse tiste device 
vstanejo in napravijo svoje svetilke. 8 In 
nespametne rečejo pametnim: ‚Dajte nam 
svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‘ 9 Toda 
pametne odgovorijo: ‚Da morda ne poide nam 
in vam, pojdite rajši k prodajavcem in si ga 
kupite.‘ 10 Medtem ko so šle kupovat, pride 
ženin; tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim 

na svatbo in vrata se zapro. 11 Pozneje pa pridejo tudi ostale device in 
pravijo: ‚Gospod, gospod, odpri nam!‘ 12 On pa jim odgovori: ‚Resnično, 
povem vam: 13 Ne poznam vas.‘ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure. 
 
IZRAZIMO HVALEŽNOST 

Prav je, da se vsaj enkrat v letu posebej spomnimo na tisto osnovno 
lastnost, ki bi jo moralo imeti naše življenje: na hvaležnost. Morali bi biti 
hvaležni Bogu; bolj bi mu morali biti hvaležni! Pa tudi ljudem, saj smo tako 
odvisni drug od drugega.  

Na hvaležnost Bogu nas bodo na zahvalno nedeljo spomnile bogato 
okrašene slovenske cerkve; ne toliko s cvetjem, ampak predvsem z različnimi 
pridelki s polj, vrtov, vinogradov in gozdov, pa tudi z izdelki človeških rok in 
njegovega uma, tega velikega Božjega daru. Če morda drugače kaj radi 
pozabljamo, da bi se Bogu zahvaljevali za vse prejete darove in za ljudi, po 
katerih tudi prejemamo veliko pomoči in dobrega, naredimo to vsaj na 
zahvalno nedeljo. Storimo to z dobro mislijo in besedo, posebej pa še z 
molitvijo, ki nas odpira za globljo povezanost z Bogom, s tistimi, s katerimi 
živimo tesneje povezani in jim dolgujemo veliko hvaležnosti, pa tudi z vsemi 
drugimi ljudmi, s katerimi smo tako ali drugače povezani, pa jih morda niti 
ne poznamo. Saj iz vsakdanjega življenja dobro vemo, kako drugače bi bilo, 



če bi se vsi potrudili biti hvaležni drug do drugega in bi to tudi vsaj kdaj pa 
kdaj pokazali. 

Udeležba pri evharistični daritvi na zahvalno nedeljo nas posebej vabi k 
hvaležnosti za Jezusa, za evharistični kruh, ki se lomi in deli za naše življenje. 
Ob evharistični mizi se zbiramo kakor velika družina, ki skupaj moli, poje in 
prejema kruh življenja. Ali ni to obenem povabilo, da Jezusa povabimo 
medse tudi takrat, ko se zbiramo ob družinski mizi? Tisočere dobrote 
prejemamo: rodi jih zemlja, ki jo Bog zaliva s svojim blagoslovom. Preden pa 
pridejo do nas, je vmes dostikrat še cela vrsta ljudi, ki bi jim tudi morali biti 
hvaležni. Zaradi vsega tega je še kako na mestu vprašanje: ali še zveni po 
naših domovih skupna molitev pred jedjo in po jedi, kot izraz naše 
hvaležnosti za to, kar prejemamo? Pokažimo Bogu svojo hvaležnost za 
darove zemlje s tem, da to molitev zavestno gojimo in ohranjamo. 

*** 
Gospodu se hočemo danes še posebej zahvaliti za neštete dobrote 

našega telesa, da nam je podaril življenje in zdravje, da lahko opravimo svoje 
delo. Kaj bi nam koristila najlepša njiva, najboljši vinograd, če ne bi imeli 
zdravih rok, ki jih obdelujejo, kaj najbogatejša žetev, največji pridelek, če 
nam jed in pijača ne tekneta?  

Znani pobožni zdravnik Hilling je poznal umetnost, da je slepim ozdravil 
živec. Zelo rad je pripovedoval, kako so bili toliki slepi neskončno veseli, ko 
so spet uzrli ljubo luč. Tako stari Jud o svojem sinu Joelu: In ti imaš vid od 
svoje mladosti, vsako jutro uzreš dnevno svetlobo. Si se velikemu Zdravniku 
že kdaj zahvalil za svoje zdrave roke, noge, ušesa, ude telesa? Zdrav utrip 
srca dnevno več kot 300.000-krat, vsak sveži vdih, jasno oko, sveži udi, vse, 
vse, kar je tebi in tvojim ljubo in drago, je kot glasen klic zvona: »Ljubi Boga 
in se mu zahvali!« Brezštevilni slepi, gluhi, bolni, tudi njihovo stokanje, nas 
nenehno opominjajo k zahvali in hvalospevu.  

Človek ceni dobrotnike šele tedaj, ko jih nima več. »Kaj imaš, o človek, 
česar ne bi prejel« (prim. 1 Kor 4,7)? Toda vse telesne dobrine so le senca v 
primerjavi s tistimi dobrinami, ki jih Bog daje človeku – duhovne dobrine in 
milosti so kot tanek pivnik, v katerega zavijemo dragocene jagode. 

                   Po: A. M. Slomšek  
Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše 

svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za 
nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Mt 25,8–9 

 
Gospod Jezus,naj bodo ta dekleta preudarna, kolikor hočeš, pa so vseeno 

skrajno zoprna.Niso mi všeč ljudje, ki pravijo: »Znajdi se! Lahko bi prej 
pomislil.«Tudi sam sebi nisem všeč, kadar se mi zgodi – in zgodi se mi! – da 
rečem drugim: »Znajdite se!« 

Pozneje imam občutek, da sem črv.  
Gospod Jezus, sprejemam pa tvoje sporočilo: moram biti buden, čuječ, 

vsak dan, v vsaki situaciji. Saj te nihče ne more čakati namesto mene. 
Vere ne morem dati v zakup, Gospod Jezus. 



Ti vedno prihajaš in hočeš, da sem pripravljen in te lahko sprejmem. 
Če je moja svetilka ugasnila, bom ostal pred vrati. 
Ne bom mogel reči: »Ampak škofi, ampak duhovniki, ampak redovnice, 

ampak drugi kristjani ...« Če bo moja svetilka ugasnjena, bodo vrata ostala 
zaprta. Za mene. 

Zdaj in potem. Na zemlji in v nebesih. T. Lascon 
 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
V tem času epidemije se držimo naslednjih navodil: 
1. Cerkev v Šmarju je odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času povabljeni 
k osebni molitvi. 
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. 

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

 Priporoča se, da si namestite aplikacijo #Ostanizdrav. 
4. Krsti, poroke, 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. 
 
ZAHVALNA NEDELJA: Ob današnji zahvalni nedelje se lepo zahvaljujemo 
vsem župnijskim sodelavcem pevcem, zborovodju, ministrantom, bralcem 
božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkva in pastoralnih 
prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva,  
katehistinjam  Zlatki in Andreji sodelavcem župnijske Karitas, vsem ki z 
molitvijo, dobrimi deli in darovi podpirate župnijo. Hvala vsem župljanom in 
vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč. Bog povrni vsem, ki nam 
duhovnikom storite kaj dobrega in nas podprite pri dušnopastirskem delu. 
Še posebej sedaj v času omejitvenih ukrepov hvala vsem, ki nas oskrbite tudi 
s hrano. Hvala in Bog povrni za vse. 
 
SVEČE, SPOMIN 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. 
 

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA 

Ponedeljek 
9.11.2020 

sv. Ursin 
škof 

 za † Matildo (obl) in rodbino Orač, 
Avgusta Došlerja, Rudolfa Zidarja, 
Antonijo Otorepec    
za † Toneta Šramla (obl) 
po namenu 

Torek 
10.11.2020 

sv. Leon 
Veliki  
papež 

 za † Jožeta Kampuša  
za † Francija Mahajnca 
po namenu 

Sreda 
11.11.2020 

sv. Martin 
škof 

 za † Marijo (obl), Roka in Toneta 
Metličarja, rodbino Hrovat, dve 
Mariji in Janeza Čebularja, Ivana 
Krajnca       
za † Tilčko Majcen   
po namenu 

Četrtek 
12.11.2020 

sv. Jozafat 
Kunčevič 

škof 

 molitev za duhovne poklice 
za † duhovnika Janeza Novaka  
za blagoslov v družini 
po namenu 

Petek 
13.11.2020 

sv. Stanislav 
Kostka 

redovnik 

 za † Jožeta Bračka 
za † Francija (obl), Marijo in Franca 
Andrenšek 
za † Olgo in Alojza Svetelška, rodbini 
Jurko in Svetelšek 

Sobota 
14.11.2020 

sv. Lovrenc 
Irski 
škof 

 za † Marijo Junež  
za † Nežo Lah    
za † Ivanko Drofenik  

Nedelja 
15.11.2020 

33. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Albert 
Veliki 
škof 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Janeza in Marijo Čakš  
za † Vincenca in Karolino Cvetko 
za † Ivana Hostnika (obl), starše 
Kraševec 
za † Marijo in dva Milana Goleža 
za † Marijo Mužina  
za † Franca in Heleno (obl) Ogrizek 

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/

