
3. POSTNA NEDELJA          ÷            24. MAREC 2019            ÷            Leto XIX, štev. 13 

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.‹  

 
VERA IN TRPLJENJE 
Jezus v tem odlomku načne zahtevno temo, ki je velikokrat preizkusni 

kamen naše vere in jo je dobro ubesedil Karel Gržan v naslovu svoje knjige 

Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? Velikokrat smo v 

skušnjavi, da bi podvomili v božjo ljubezen, modrost, nekateri pravijo celo 

obstoj, ko vidimo trpljenje okrog sebe.  Otrok, ki zboli za rakom, mlada 

družina, ki ostane brez enega od staršev, masovni pokoli, o katerih dnevno 

beremo v medijih … so nedolžni, ki jih doleti trpljenje res bolj grešni od 

tistih, ki skozi življenje stopamo bolj ali manj lagodno? Je trpljenje, ki 

zadene posameznika, posledica božjega gneva, je Njegova kazen? Gotovo 

ne, saj Bog, ki je Ljubezen, ne uniči svojih ljubljenih in se jim ne maščuje. 



Včasih se stvari preprosto zgodijo, trpljenje se  pojavi brez razloga je 

preprosta posledica dejstva, da so naša telesa minljiva in umrljiva. Božja 

milost je to dejstvo uvideti in sprejeti.  

Kot svobodna bitja se lahko seveda vedno odvrnemo ob božje ljubezni, do 

tega imamo pravico. Seveda vsaka odločitev prinese tudi posledice, ki se jih 

moramo zavedati. Če se odločimo zavreči božjo ljubezen, bomo umrli – ne 

le fizično ampak tudi duhovno. Bog za to smrt ne bo odgovoren, izbrali jo 

bomo sami. Še več, prilika o posušeni smokvi nam odprto in širokih rok 

prinaša sporočilo, da Jezus nikoli ne bo obupal nad nami in da mu nikoli ne 

bo žal dati druge priložnosti. Pri njem nikoli ni prepozno za nov začetek. 

Odločitev, če bomo roko, ki nam jo ponuja, sprejeli ali zavrgli pa je naša, 

kakor tudi odgovornost zanjo.                                    Tomaž in Vesna Limbek 

PRAZNIČNI MAREC 
Ljudje smo si naredili nekatere dneve za pomembnejše od drugih. In 

mesec marec z njimi ne skopari. Dva najpomembnejša stojita v njegovem 
začetku in koncu, in čeprav oba v svojem bistvu in na videz govorita o isti 
temi, se v svojem bistvu in na videz močno razlikujeta in si v današnji 
(politični) stvarnosti morda celo nasprotujeta. 

Prvi, ki v naši družini velja le za praznik, je dan žena: dan praznovanja 
ekonomske, politične in socialne enakopravnosti žensk. A z vsem dolžnim 
spoštovanjem do zgodovine, ki so jo v veliki večini, če ne kar v polni meri, 
pisali in krojili moški, in kljub tveganju, da me razna feministična 
združenja, društva za enake možnosti …, skratka, borci za pravice vsevprek, 
označijo za konzervativnega patriarhalnega mačista, je zame vsa 
enakopravnost spolov zajeta v Genezi, ki pravi, da “bosta eno meso”. Moški 
in ženska namreč. Oziroma “človek in njegova žena”, če sem še natančnejši. 
Kasneje pa to sveti Pavel lepo pojasni Efežanom, da “vendar ni nihče nikoli 
sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje. Zato naj vsak med vami 
tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža”. 

Drugi pa je v naši družini velik svetek, materinski dan: dan, ki časti 
žensko ne zaradi njene  enakopravnosti, ki ji nedvomno pripada že iz 
Rajskega vrta, temveč zaradi njene posebnosti in neponovljivosti. Dar 
materinstva je nekaj, kar možaki lahko le opazujemo. In da smo si na 
jasnem: ne govorim o materinstvu kot zgolj sposobnosti in volji rojevanja, 
temveč kot edinstvenem daru nežnosti, ki ga premorejo le ženska bitja. Na 
dan Gospodovega oznanjenja je Marija izrekla svoj Zgodi se, ki ga je za njo 
povabljena ponoviti sleherna ženska, pripravljena sprejeti svojo odrešenjsko 
(žensko) vlogo v tem svetu.  

A pri vsej množici pravic, za katere so se ženske skozi stoletja borile, so 
se mnoge sodobne ženske najhitreje odrekle prav svoji edinstveni pravici do 
materinstva. Ki pa jo, pravico do materinstva namreč, zdaj, v imenu 
enakosti in enakopravnosti spolov in spolnih usmeritev terjajo zase tisti, ki 
jim roditi sploh ni dano. Pa razumi, če moreš!  



A zdrav razum je izginil s tega našega ljubega planeta kot sveti Jožef iz 
evangelijev: Kar na lepem in brez pravega razloga. Preljuba sestra, predragi 
brat v Kristusu, zateciva se prav k njemu, svetemu Jožefu, ki prav tako 
goduje v marcu, da nama izprosi modrost in željo po očetovstvu. Ki pa spet 
ni vezana le na otroke, ampak na življenje samo. 

In prav življenja ti v mesecu prebujajoče se pomladi želim v dobri, 
potlačeni, potreseni in zvrhani meri. Gregor Čušin, Na tretji strani 
 
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 GOSPODOVEGA OZNANJENJA: V ponedeljek je praznik 
Gospodovega oznanjenja. Sveti maši bosta, ob 9. uri pri sv. Roku in ob 18. 
uri v kapeli. Lepo vabljeni. 
 
SVETOPISEMSKI VEČER:  V torek, ob 19.30, vabljeni na večer s 
Svetim pismom. 
 

DUHOVNA OBNOVA ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV V ŠENTJURJU 
V soboto bo od 9. do 12. ure, v Šentjurju, potekala postna duhovna obnova 
namenjena župnijskim sodelavcem naše dekanije (župnijski pastoralni svet, 
ključarji, župnijska Karitas, pevci, bralci božje besede, organisti in tudi 
ostali povabljeni). Duhovno obnovo bo vodil g. Martin Golob, župnik v 
Srednji vasi pri Bohinju, zadnje čase zelo znan snemalec blogov na internetu 
in v medijih. Zberemo se v stavbi pri cerkvi v Šentjurju. Možnost bo tudi za 
sveto spoved. 
 
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. Danes bodo križev pot 
vodili mladi iz dekanij Šmarje in Rogatec. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ:  V času od 1. do 5. julija bo v župniji potekal 
počitniški oratorij za predšolske in šolske otroke. Že sedaj lepo vabljeni. 
 

PRESTAVITEV URE: Iz sobote na nedeljo bomo prestavili urine kazalce 
na poletni čas, za eno uro naprej.  



OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo dela, trenutno 
se napeljuje talno gretje. Prosimo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. 
Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 
4146 278. Bog vam povrni za vsak dar. 
 
ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu marcu čistijo župnijsko sv. Roka, veroučne prostore in kapelo 
verniki iz Predela in Senovice.  
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Ponedeljek 
25.3.2019 

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

praznik 

9.00 
sv. Rok 

 
 

18.00 
kapela 

za † Edija Kos, sorodnike Kos in 
Cverlin  
za † Ivana, Heleno in Jankota 
Sovinc, Alojza Urbančič 
za † Cilko Vrečko 
za † Franca Počivalšek     

Torek 
26.3.2019 

sv. Evgenija 
mučenka 

8.00 za † Antona Šket  
 

Sreda 
27.3.2019 

sv. Peregrin 
redovnik 

8.00 
 

za † Milko Skale (obl), Ivana in 
Marico Skale 

Četrtek 
28.3.2019 

sv. Proterij 
škof 

18.00 za † Antona Ribič, 8. dan 
za † Angelo Lorger 

Petek 
29.3.2019 

sv. Bertold 
redovnik 

17.30 
18.00 

križev pot   
za † Franca Jug (obl) 
za † Zinko Ferleš 

Sobota 
30.3.2019 

sv. Janez 
Klimak 

opat 

18.00 za † Albina in Marijo Deltoso 
za † Martina Petek (obl), Jožefa 
Skutnik 

Nedelja 
31.3.2019 
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sv. Gvido 

opat 

7.00 
kulturni 

dom 
9.00 

sv. Rok 
 

 
10.30 

kulturni 
dom 

 
 
 

15.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
 
za † Gorazda Lipnik 
za † Jožeta Kolar in dvojne starše 
za † Veroniko in Viktorja Krajnc 
za † Tončeka Verbek (obl) 
za † Alojza Kojterer in starše, 
brata Jankota in Edija, nečaka 
Robija 
za † Franca in Terezijo Vrbek 
za † Ivana Stojakovič 
za † Jurija in Silvo Skale 
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/

