
 
Evangelij: Pokora odvzame Božjo kazen Lk 13,1 9 

1

 Prav v tistem času je bilo v množici 

navzočih nekaj ljudi, ki so Jezusu 

pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je 

Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. 
2

 

Odgovóril jim je: »Mar mislite, da so bili ti 

Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi 

Galilejci, ker so to pretrpeli? 
3

 Povem vam, 

da ne. A če se ne spreobrnete, vas vse čaka 

enak konec. 
4

 Ali pa onih osemnajst, na 

katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, 

mar mislite, da so bili večji dolžniki kakor 

vsi drugi prebivalci Jeruzalema? 
5

 Povem 

vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste 

vsi prav tako pokončani.« 
6

 In povedal je 

tole priliko: »Nekdo je imel v svojem 

vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat 

sad na njej, pa ga ni našel. 
7

 Rekel je 

svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, 

kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne 

najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ 
8

 Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, pústi jo 

še letos, da jo okopljem in ji pognojim. 
9

 Morda bo napósled obrodila sad; če pa 

ne, jo boš posekal.‹ « 

 

NE GRE ZA DRUGE, TEMVEČ ZA NAS SAME 

Kako naj presojamo zgodovinska dejstva, nam Jezus pokaže v prizoru iz 

današnjega Lukovega evangelija. Tukaj mu ljudje pripovedujejo o poslednjih 

novostih, političnih katastrofah in udarcih usode, ki so nerazumljivi. Tu Pilat 

umori Galilejce, ki so ravnokar hoteli darovati. In stolp v Siloi se je zrušil ter pri 

tem pobil osemnajst ljudi. Jezus v obeh primerih odgovarja podobno: »Mar 

mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to 

pretrpeli? Nikakor, vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako 

pokončani« (Lk 13,2).  

Jezus se sicer loti teologije farizejev, ki vidi v vsaki nesreči kazen za grešnike. 

Vendar je ne potrdi. Namesto da bi se spustil v teološko razpravo, zakaj se je 

tako zgodilo, usmeri svoj pogled na tiste, ki so mu to pripovedovali. Ne gre za 



druge, temveč za nas same. Če se ne spreobrnemo, bomo prav tako pokončani. 

Naše življenje bo ponesrečeno, če ne bomo začeli misliti drugače.  

Pri katastrofah si ne postavljajmo vprašanja zakaj, temveč jih razumimo kot 

zahtevo za nas. Zgodi se nam lahko enako, kot so doživele žrtve mnogih 

katastrof današnjega časa, pa naj gre za naravne nesreče, teroristične napade ali 

karkoli drugega. Pri vsem tem se postavlja pomembno vprašanje: Iz česa živimo? 

Kakšen smisel ima naše življenje? Nobenega jamstva nimamo, da bomo zdravi 

dosegli starost. Ni samo po sebi umevno, da naše življenje uspe. Pogoj, da bo 

naše življenje uspelo, je spreobrnjenje. Spreobrnjenje pomeni najprej ugotoviti, 

da sem se Bogu odtujil, da je moje mišljenje o Bogu popačeno. In potem pomeni 

spreobrnjenje, da vidim svoje življenje v Božji luči, da po Bogu znam gledati v 

globino stvari in spoznavati Boga kot pravi cilj ter tisti temelj mojega življenja, ki 

me nosi. Spreobrnjenje pa ni le videvanje in spoznavanje, temveč tudi odločanje. 

Odločim se živeti drugače, živeti tako, kakor to odgovarja Božji volji in moji 

naravi. A. Grünu 

 

POGOJ ZA USPEH JE SPREOBRNJENJE  

Jezus nam v današnjem evangelijskem odlomku pojasni tudi, kako naj 

presojamo zgodovinska dejstva. Ljudje mu pripovedujejo o poslednjih novostih, 

političnih katastrofah in udarcih usode, ki so nerazumljivi. O tem, kako Pilat 

umori Galilejce, ki so ravnokar hoteli darovati. In stolp v Siloi se je zrušil ter pri 

tem pobil osemnajst ljudi. Jezus v obeh primerih odgovarja podobno: »Mar 

mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to 

pretrpeli? Nikakor, vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako 

pokončani« (Lk 13,2). Jezus se sicer loti teologije farizejev, ki vidi v vsaki nesreči 

kazen za grešnike. Vendar je ne potrdi. Namesto da bi se spustil v teološko 

razpravo, zakaj se je tako zgodilo, usmeri svoj pogled na tiste, ki so mu to 

pripovedovali. Ne gre za druge, temveč za nas same. Če se ne spreobrnemo, 

bomo prav tako pokončani. Naše življenje bo ponesrečeno, če ne bomo začeli 

misliti drugače. Pri katastrofah naj ne postavljamo vprašanja zakaj, temveč jih 

razumimo kot zahtevo za nas. Zgodi se nam lahko enako, kot so doživele mnoge 

žrtve današnjega časa. Postavlja se vprašanje: Iz česa živimo? Kakšen smisel ima 

naše življenje? Nobenega jamstva nimamo, da bomo zdravi dosegli starost. Ni 

samo po sebi umevno, da naše življenje uspe. Pogoj, da bo naše življenje uspelo, 

je spreobrnjenje. Spreobrnjenje pomeni najprej ugotoviti, da sem se Bogu odtujil, 

da je moje mišljenje o Bogu popačeno. In potem pomeni spreobrnjenje, da vidim 

svoje življenje v Božji luči, da po Bogu znam gledati v globino stvari in spoznavati 

Boga kot pravi cilj ter tisti temelj svojega življenja, ki me nosi. Spreobrnjenje pa ni 

le videvanje in spoznavanje, temveč tudi odločanje. Odločim se živeti drugače, 

živeti tako, kakor to odgovarja Božji volji in moji naravi.  Po: A. Grün, 

 

POSTNA SPODBUDA  

Ob postnih sredah, ob 18. uri lepo vabljeni v župnijsko cerkev v Šmarje k branju 

odlomkov iz Lukovega evangelija. V sredo, 23. marca bomo brali od 11. do 14. 

poglavja.  



KRIŽEV POT 

Vsak postni petek je v župnijski cerkvi ob 8. uri, na začetku sv. maše molitev 

križevega pota. V nedeljo, 27. marca ob 15. uri je križev pot med kapelicami k 

sv. Roku. Molili bomo za mir v Ukrajini. Začnemo v župnijski cerkvi. V primeru 

slabega vremena je križev pot v župnijski cerkvi. Pridite in molimo. 

 

VEROUK 

V četrtek, 24. marca imajo verouk veroučenci 7. in 8. razreda. 

  

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA: V petek, 25. marca obhajamo 

praznik Gospodovega oznanjenja. Sveta maša je ob 8. uri. Lepo vabljeni.  

 

TEDEN DRUŽINE: Od 19. do 25. marca v Cerkvi na Slovenskem obhajamo 

Teden družine. V soboto, 26. marca ob 9. uri bo sv. maša, pri kateri bodo 

sodelovali veroučenci. S to sveto mašo se želimo Bogu zahvaliti za naše družine, 

starše, atije, mamice, dedke, babice, tete in strice… Dragi starši, očetje, mame, 

strici, tete, bratje in sestre, prav prisrčno vabljeni.  

 

ŽUPNIŠČE: Druga skupina birmancev in birmank, ki hodijo k verouku v Šmarje 

bodo imeli od 25. do 27. marca duhovne vaje v prostorih našega župnišča.  

 

OBISK MISIJONARJA: Na 4. postno nedeljo, 27. marca nas bosta obiskala in pri 

sv. maši nagovorila misijonarja, ki bosta od 14. do 23. oktobra vodila sv. misijon. 

Pred in med sv. mašo bo tudi priložnost za sveto spoved. Pristopimo k sv. 

spovedi in se pripravimo na velikonočne praznike.  

 

ROMANJE V MEĐUGORJE: Vabljeni na romanje v Međugorje od 27. do 30. 

aprila 2022. Prijave sprejemamo v župnijski pisarni ali na tel. št. 031/658 455 

(Marinka). Cena romanja je 135€. Akontacija je 50€. Lepo vabljeni. 

 

ROMANJE V ČRNO GORO 

Črna Gora je novoodkriti biser Sredozemlja. Bogata zgodovina dežele, ki so jo 

ukrojili Iliri, Grki, Rimljani, Bizantinci in Turki, se skupaj s prijetnim 

mediteranskim podnebjem in neokrnjeno naravo, staplja v edinstveno deželo, v 

kateri lahko še vedno doživimo drugačnost. 

V to lepo deželo bomo skupaj z romarji iz župnije Sv. Pavel – Prebold poromali, 

če Bog dá od 14. do 18. septembra 2022. Cena romanja je 399€. Možnost 

odplačevanja na obroke. Lepo vabljeni! 

Prvi dan prispemo v Budvo. Drugi dan obiščemo Kotor, Lovčen in Cetinje. Četrti 

dan si ogledamo samostan Ostrog, Podgorico in Čemovsko polje.  

4. dan: sobota, 17. september: Budva – Skadarsko jezero – Bar – sv. Štefan – 

Budva  

Po zajtrku in maši se odpeljemo do SKADARSKEGA JEZERA, kjer se ustavimo v 

VIRPAZARJU, ki ga domačini imenujejo tudi črnogorske Benetke. Po ogledu se 

vkrcamo na ladjo in med vožnjo opazujemo številne ptice, peščene plaže, 



samostane, vasice,... V nadaljevanju dneva se vrnemo na obalo in se odpravimo v 

mesto BAR. Sprehod do dvorca kralja Nikole, ki so ga zgradili leta 1885 na sami 

morski obali. Na poti nazaj v Budvo se na jadranski obali ustavimo še za ogled 

SVETEGA ŠTEFANA …. 

5. dan: nedelja, 18. September: Budva – Perast – Gospa od Škrpjela – 

Prebold/Šmarje pri Jelšah 

Po zajtrku in maši se odpravimo na ogled slikovitega starodavnega mesteca 

PERAST, z izjemno strateško lego v zalivu Boke Kotorske. Pred Perastom ležita 

otočka sv. Jurija in GOSPE OD ŠKRPJELA. Po ogledih vrnitev na kopno in 

nadaljevanje poti proti domu. Vožnja preko Hrvaške v kraje odhoda, kamor 

prispemo v poznih nočnih urah. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 21. do 27. marca naše 

svetišče čistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in Pijovcev.  

 

3. POSTNA NEDELJA  

Ponedeljek 

21. 3. 2022 

Serapion, 

mučenec 

8.00 

 

 

za † Tilčko Majcen 

Torek 

22. 3. 2022 

Lea 

spokornica; 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Antona Zidarja 

Sreda 

23. 3. 2022 
Turbij, škof 

  

Četrtek 

24. 3. 2022 

Katarina 

Švedska, red. 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca za mir 

za † Faniko Kamplet – 8. dan 

 

Petek 

25. 3. 2022 

Gospodovo 

oznanjenje 

8.00 križev pot 

za † Ivana Novak-a 

Sobota 

26. 3. 2022 

Larisa (Lara), 

muč. 

9.00 

 

za † Ivana Hudolina  

Nedelja 

27. 3. 2022 

4. postna 

nedelja 

Rupert 

Salzburški, 

škof; 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Jožeta Kos in Tilčko Pernek 

za † Slavkota Fajs-a 

 

10.30 

za † Jožeta in Anico Dobnik ter 

sorodnike 

za † Lojzko Dečman Čebular  

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora,3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

