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EVANGELIJ: Zvestoba v malem bo nagrajena Mt 25,14 15.19 21 
Tisti čas je Jezus povedal svojim 
učencem tole priliko: 

14
 »Neki 

človek se je odpravljal na 
potovanje in je sklical svoje 
služabnike ter jim izróčil svoje 
premoženje.

15
 Enemu je dal pet 

talentov, drugemu dva in tretjemu 
enega, vsakemu po njegovi 
zmožnosti, in odpotoval.

19
 Po 

dolgem času je prišel gospodar teh 
služabnikov in napravil z njimi 
obračun.

20
 Pristopil je tisti, ki je 

prejel pet talentov. Prinesel je pet 
drugih in rekel: ›Gospodar, pet 
talentov si mi izróčil, glej, pet 
drugih sem pridóbil.‹ 

21
 Gospodar 

mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti 
služabnik! V malem si bil zvest, čez 
veliko te bom postavil. Vstopi v 
veselje svojega gospodarja!‹« 
 
NAPISI NA FRESKI 

Ravnanje prvega in drugega 
služabnika, ki nastopata v 

današnjem evangeliju, se nam zdi naravno. Po svojih sposobnostih sta s 
prejetimi talenti trgovala, nekaj prigospodarila ter bila deležna 
gospodarjevega priznanja in nagrade.  

Tehtnejšega premisleka je vreden tretji. Ko ga poslušamo, kako drzno 
očita gospodarju, da je trd človek, da žanje, kjer ni sejal, in pobira, kjer ni 
dajal, se vprašamo, kako da ne ve, da »stvar z Bogom kregati se ne sme«. 

Kako naj si njegovo ravnanje razlagamo? Najbrž je bil ošaben in je težko 
trpel gospodarja nad sabo. Upiralo se mu je priznati, da mu je talent 
darovan. Ker je prejel samo enega, drugi pa več, ga je trla zavist in mučil 
občutek manjvrednosti. Gotovo je bil poleg vsega lenuh. Namesto da bi 
trgoval, se je prepuščal lagodnosti in brezdelju. 



Gospodarju se čudimo, zakaj mu na izrečene očitke ni zabrusil: Lažnivec, ni 
res, da žanjem, kjer nisem sejal, in da pobiram, kjer nisem dajal! Prekliči to 
nesramno trditev! A gospodar tega ne stori. Nasprotno, prizna, da je res 
takšen; da res žanje, kjer ni sejal, in da pobira, kjer ni dajal. Saj se je to 
pravkar zgodilo. Od prvega in drugega služabnika je prejel enkrat več, kot 
jima je dal. Poleg sedmih talentov, ki jih je sejal in dajal, jih je prejel še 
sedem, ki jih ni ne sejal ne dajal. – Ali jih res ni? Sejal in dajal je takrat, ko je 
talente delil. Vanje je položil skrivnostno moč obrestovanja, ki se uresniči v 
rokah pridnega služabnika. Ta moč pa usahne v rokah lenuha in 
malopridneža. 

V neki stari cerkvi so odkrili zanimivo fresko. Na vrhu stoji papež s tiaro na 
glavi, ob njem pa je napis: Jaz vas posvečujem. Poleg njega je cesar z žezlom 
v roki, napis ob njem pa pravi: Jaz vam vladam. Nekoliko nižje je vojak z 
mečem in napisom: Jaz vas branim. Kmet je pravkar zaoral brazdo in 
povedal: Jaz vas hranim. Ob učenjaku s knjigo v roki je napis: Jaz vas učim … 
Čisto na dnu je naslikan hudič grozečega pogleda in s pretečim napisom: vse 
vas bom nesel, če ne boste vsak svoje službe dobro opravljali.            po: Beseda  
        

Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost je 
daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa 
vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu 
dobroto in ne hudega vse dni svojega življenja. 
Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. 
Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani 
prijemajo vretěno. Svojo dlan odpira 
potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. 

Sveto pismo z velikim občudovanjem govori o 
močni ženski, ki namenja izredno bogastvo svojih značilno ženskih sposobnosti 
v dobro družine in skupnosti. 

Le kdo ne občuduje takih žensk? 
Težko si zamišljamo, kako bi potekalo življenje večine družin, če ne bi bilo 

žensk, ki znajo najti čas in energijo za vse: za delo zunaj doma, za dom, otroke in 
moža, za šolo svojih otrok, za župnijo. 

In so vedno pripravljene podariti nasmeh. 
In vedno pripravljene ostati v senci ter prepustiti moškim zadovoljstvo, da so 

prepričani in da  razlagajo: »Zasluga je samo moja.  
Če ne bi jaz vlekel voza naprej ...  
In to naj vam bo jasno, v moji hiši hlače nosim jaz!«Mnogo prej kakor modri 

Kitajec, je Sveto pismo oznanjalo, da je moški drevo, ženska pa korenine. Drevo 
je veliko, če so korenine močne. T. Lasconi 

 
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. 
 
NAŠI RAJNI: Umrl je Milan Buti iz Lemberga. Pogreb pokojnega bo v četrtek 
ob 15. uri. Spomnimo se ga v molitvi. 
 
NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA: Prihodnja nedelja je nedelja 
Kristusa Kralja vesoljstva, zadnja nedelja v tem cerkvenem in bogoslužnem 
letu. 
 
DAR ZA SVETE MAŠE ZA RAJNE IN DRUGE NAMENE: Tudi v tem času lahko 
darujete za svete maše za svoje pokojne sorodnike ali druge namene. Mašni 
namen lahko oddate v režo vrat župnišča, lahko pokličete tudi po telefonu 
ali napišete po elektronski pošti. 
 
SVEČE, SPOMIN NA RAJNE: V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot 
spomin na rajne. Dar od sveč je namenjen za potrebe in delovanje župnijske 
Karitas. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA: V cerkvi so na voljo Marijanski 
koledar, Pratika in listni koledar. 
 
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. 



 

33. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
16.11.2020 

sv. Marjeta 
Škotska 
kraljica 

 za † župnika Jožeta Zamuda (obl)     
za † Marijo Pirš 
po namenu 

Torek 
17.11.2020 

sv. Elizabeta 
Ogrska  

redovnica 

 za † Stanislavo Verk  
za † Frančeka (obl) in družino 
Kregar  
po namenu 

Sreda 
18.11.2020 

Posvetitev 
bazilik sv. 

Petra in Pavla 

 za † Jožeta Karnerja        
po namenu 
po namenu 

Četrtek 
19.11.2020 

sv. Matilda 
redovnica 

 molitev za duhovne poklice 
za † Martino (obl) in Antona 
Zdolška, Janka in starše Stojan 
za † Jožeta Kampuša 
po namenu 

Petek 
20.11.2020 

sv. Edmund 
kralj 

 za † starše Turnšek in Kadenšek, 
za zdravje 
za † Ota Žnidarja 
po namenu 

Sobota 
21.11.2020 

Darovanje 
Device Marije 

 za † Francija Mahajnca in dvojne 
starše 
za † Zorinove in Kampletove, 
Vido Zorko   
za † Lojzko, Janeza (obl) in Vilija 
Straška, starše Mikola, Edvarda 
Jagodiča   

Nedelja 
22.11.2020 

34. NEDELJA 
MED LETOM – 

KRISTUS 
KRALJ 

VESOLJSTVA 
sv. Cecilija 
mučenka 

9.
00 

 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Antona Bračka  
za † Martina in Alojzijo Šervak 
za † Štefana Goloba  
za † starše in Antona Jagodiča, 
družino Hlupič 
za † Marijo in Franca Rupnika, 
sorodnike 
za † Tilčko Majcen (obl)  
za † Ivana Hudolina 

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/

