
2. POSTNA NEDELJA          ÷            17. MAREC 2019            ÷            Leto XIX, štev. 12 

 
»UČENIK, DOBRO JE, DA SMO TUKAJ.« 

Tako je apostol Peter  nagovoril Jezusa, ko je bil priča njegovemu 
spremenjenju na gori. Verjetno se je čutil pomembnega in priviligiranega , 
ker je bil tudi on izbran v trojici apostolov, s katerimi se je Jezus odpravil na 
goro molit. Vse videno in slišano je bilo  za Petra, Jakoba in Janeza preveč, 
da bi zmogli razumeti, kaj jim Jezus hoče povedati. Začutili pa so, da so bili 
priča nečemu pomembnemu, nečemu velikemu. Ob Petrovi izjavi, da naj 
naredijo šotore ;enega za Jezusa, enega za Mojzesa in enega za Elija, v 
Svetem pismu piše, da apostol Peter  ni vedel kaj govori. Ničesar niso 



zmogli razumeti in zgodilo se  je še huje. Obšla jih je groza, ko jih je 
obsenčil oblak. Takrat so slišali samo glas, ki je rekel :«Ta je moj Sin –njega 
poslušajte.« 

Tudi nam se v življenju dogajajo stvari, ko smo podobni apostolu Petru, 
ki je navdušen nad vsem kar je videl in slišal na gori. Tudi mi se 
navdušujemo nad videnim, slišanim in  ne moremo verjeti, da smo ravno mi 
tisti, ki nam je dano  doživeti kaj tako pomembnega in posebnega. Hkrati pa 
se  v  vrtincu presenečenja nismo sposobni zavedati, da je to priprava za 
dogodke, ki bodo sledili. Da je to priprava in kažipot kam se naj zatečemo, 
čigave nasvete naj poslušamo, da bomo ravnali prav. In kako  narobe je, 
kadar  ne moremo reči :«Jezus dobro je, da smo ob tebi«.  

 Novodobni ljudje, voditelji tega sveta imajo radi ljudi, množice, ki ne 
vedo kaj so, ki ne vedo kaj si želijo, kaj je njihov cilj. Zato  lahko različni 
sodobni mediji usmerjajo   in imajo moč, da človeka slepo vodijo, da sledi 
vzvodom potrošništva. Sodobni človek je izgubil kompas, izgubil vest, ne 
ve več kaj prav in kaj  narobe. Odgovore išče na raznih družbenih omrežjih,  
v različnih sodobnih medijih, v različnih novodobnih tehnikah, ki pa ga  
največkrat pustijo  notranje praznega. V iskanju bistva, smisla;  človek  bega 
od enega do drugega a odgovora  ne najde. Prav neverjetna mi je misel, da 
ob branju Knjige vseh knjig, ki je zapisala dogodke izpred dva tisoč let in 
več, še vedno lahko črpamo navdih in  moč in dobimo odgovore na svoja 
življenjska vprašanja. Ob Njem dobi naše življenje smisel. Z Njim zmoremo 
delati dobro. Z Njim lahko postajamo še boljši a ne zato, da bi nas kdo 
hvalil ali nam vračal, ampak ker preprosto čutimo, da je tako prav.  In 
vedno, ko ne vemo kako; imamo Njegov zgled, imamo zgled molitve,  
imamo zgled prošnje na koga se smemo obrniti. Verjetno je prav postni čas 
tisti, ki nam lahko pomaga  poglobiti  odnos  z Bogom. Če pa pomislimo 
širše, tudi s svojimi bližnjimi. Marta Rihter 
 

OBLAK 
Oblak, o katerem smo 
slišali v evangeliju, nam 
lahko predstavlja vse 
tisto, kar nam zastira 
pogled na dobrega in 
usmiljenega Boga, pa 
naj bodo to katastrofe 
ali nesreče, ki zadenejo 
ljudi, pa naj bo to križ 
osebnega trpljenja ali 
razne težave v življenju. 
 
Zavedajmo se, da se za oblakom trpljenja tudi lahko skriva moč in veličina 
Boga, ki kljub vsemu skrbi za nas, ki nas ima rad, ki nam je svojo ljubezen 
najbolj pokazal v Jezusu, ki se je popolnoma žrtvoval za nas. 



POSTNI ČAS 
Postni čas nas vabi, da odrinemo v svoji veri in duhovnosti bolj na globoko. 
Morda nekaj predlogov za letošnji postni čas: branje Svetega pisma ali 
kakšne druge literature z versko vsebino, odločitev za osebno, skupno ali 
družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni 
razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, obisk Križevega 
pota, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski 
Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo v sporu, 
miloščina – dar za cerkev, župnijsko Karitas ali za kakšen drug dober 
namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa, našega 
Odrešenika, s pomočjo katerega postajamo boljši ljudje. 
 
PRAZNIK SV. JOŽEFA: V torek je praznik sv. Jožefa, Jezusovega 
rednika, glavarja svete družine in varuha vesoljne Cerkve. Sveti maši bosta 
ob 9. uri pri sv. Roku in ob 18. uri v kapeli. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak postni petek, pol ure pred 
večerno sveto mašo vabljeni k molitvi križevega pota v kapelo. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k 
molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku. 
 
SREČANJE ŽPS IN KLJUČARJEV: V četrtek po večerni sveti maši, 
vabljeni člani ŽPS in ključarji na srečanje v veroučne prostore pri župnišču. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ: V času od 1. do 5. julija bo v župniji potekal 
počitniški oratorij za predšolske in šolske otroke. Že sedaj lepo vabljeni. 
 
ZAHVALA OB KONCERTU SODOBNE KRAŠČANSKE GLASBE 
ZA CERKEV: Iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki ste pripravili koncert 
sodobne duhovne glasbe v Kulturnem domu. Hvala naši skupini Lumen in 
Stična bendu, hvala Kulturnemu domu, gospodu Bevcu za ozvočenje, gospe 
Jani za dekoracijo in vsem vam, ki ste prišli ter za vsak vaš dar. Zbrali smo 
1023 eur. Bog povrni za vse. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo dela, trenutno 
se napeljuje talno gretje, dokončuje se električna napeljava. Prosimo za 
pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete 
tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog povrni za vsak dar. 
 
ŽUPNIJSKI VINOGRAD 
Hvala vsem, ki ste v tem tednu pomagali pri delih v župnijskem vinogradu. 
 
ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu marcu čistijo cerkev sv. Roka, veroučne prostore in kapelo 
verniki iz Predela in Senovice. 



2. POSTNA NEDELJA 
Ponedeljek 
18.3.2019 

sv. Ciril 
Jeruzalemski 

8.00 za † Jožeta Gobec (ml) in 
Jožeta Gobec (st)      

Torek 
19.3.2019 

SV. JOŽEF 
Jezusov 
rednik 

9.00 
sv. Rok 

 
 
 

18.00 
kapela 

za † Jožeta in Nežo Šumec, 
Primoža Mikuš, Franca in 
Nežo Lorger 
za † Rudolfa Zidar 
za † Tončko Otorepec 
za † Marijo, Roka in Johana 
Čakš 
za † Jožeta, Alojza in 
Dragico Pretkovič 
za † Jožeta Mraz in 
Plevnikove 

Sreda 
20.3.2019 

sv. Martin iz 
Brage,  škof 

8.00 
 

za † Ano Očko 

Četrtek 
21.3.2019 

sv. Serapion 
škof 

18.00 za † Iztoka Cerovšek  
za † Pepeka Orač 

Petek 
22.3.2019 

sv. Lea 
spokornica 

17.30 
18.00 

križev pot   
za † Alojza Brili 
za † Ano in Otmarja Drobne 

Sobota 
23.3.2019 

sv. Alfonz 
Turibij, škof 

18.00 za † Terezijo in Jožeta Jecl 
za † Brankota Drobnak (obl) 

Nedelja 
24.3.2019 

3. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Katarina 
Švedska 
redovnica 

7.00 
kulturni 

dom 
9.00 

sv. Rok 
 

 
 
 
 

 

10.30 
kulturni 

dom 
 
 
 
 

15.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
 
za † Srečka Čakš (obl) 
za † Frančeka Šolinc, Karla, 
Cilko, Jožeta in Stankota 
Nunčič, Katarino in Franca 
Pogelšek 
za † Jožico Orl r. Vreže 
za † Jožeta in Dorotejo 
Novak, sorodnike 
za † Karolino Cvetko, 8. dan 
za † Mihaela Kampuš (obl) 
za † Slavico Rebernik (obl), 
dva Milana Rebernik, Edija 
in starše Lorger, Vinkota 
Drofenik, Ivanko Strašek 
za † Marijo Marš 
Križev pot 

www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

