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SPREMLJEVALEC NAŠE ZGODOVINE 
Bogoslužje današnje nedelje ima dvojno vsebino.  

Prva je slavnostna, izraža veselje in navdušenje. Govori nam, naj tudi mi 
v duhu razgrnemo svoj plašč na pot, po kateri gre Jezus. Naj tudi mi v duhu 



odlomimo palmovo vejo in vzklikamo: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v 
imenu Gospodovem …« S tem se bomo pridružili ne samo množici, ki je na 
cvetno nedeljo vzklikala Jezusu na jeruzalemskih ulicah, ampak tudi vsem, 
ki ga skozi stoletja do danes slavijo. 

V drugem delu beremo Kristusovo trpljenje. To branje naj da vsebino 
vsem dnem prihodnjega tedna, ki je po pravici dobil ime veliki teden. 

Vzemite si doma vsak dan nekaj časa in preberite del pripovedi o 
Jezusovem trpljenju. Lahko si ga razdelite takole: V ponedeljek vse, kar se 
je dogajalo na Oljski gori. – V torek vse o Judovem izdajstvu. V sredo vse o 
Petrovi zatajitvi. – V četrtek vse o zadnji večerji. – V petek sodba, križev 
pot, križanje in smrt. – V soboto vse o pokopu. 

Dobra spoved in pogovor z duhovnikom o naši borbi z zlom, o naših 
zmagah in porazih bo dokaz, da se tudi mi čutimo krive za Jezusovo 
trpljenje. Marsikdaj tudi za trpljenje naših bratov in sester. Pehali smo se za 
denar kakor Judež, tajili Jezusa ko Peter, se delali nedolžne in umivali roke 
kot Pilat, se branili križa kot Simon, bili surovi in prostaški kot vojaki, se 
dali zapeljati javnemu mnenju kot Judje, zmajevali z glavami kot farizeji in 
nagovarjali Jezusa: »Če si Sin Božji, stopi s križa …« Tako smo kvarili 
svojo osebnost in vnašali nered v naše odnose. Spoved ima namen iz tega 
nereda spet narediti red. 

Jezus ni stopil s križa. Stopil pa je s svojim križem in vstajenjem v našo 
zgodovino. Še vedno stopa vanjo. Če mu bomo dovolili, da vstopi v našo 
skupno in našo osebno zgodovino, bomo imeli dobrega spremljevalca. F. Cerar 

 
VELIKONOČNO VOŠČILO 
V evangeliju velike noči apostol Janez kot živa priča na preprost način 
pripoveduje, kako je skupaj z Marijo Magdaleno in Petrom doživel 
vstajenjsko jutro. Jezusova smrt je bila zanje dejstvo. Kot praktični ljudje, 
ribiči, niso bili pripravljeni na presenečenje vstajenja. Razumljivo, da so 
takoj pomislili, da je Jezusovo telo nekdo ukradel. V odprtem grobu so našli 
povoje, v katere je bilo povito telo in ob strani zložen prtič, ki je prikrival 
Jezusov obraz, med tem, ko so ga nosili v grob. Dejstvo praznega groba, 
dejstvo, da sami telesa niso odnesli in da to Jezusovim nasprotnikom sploh 
ni bilo v interesu, jih je začelo utrjevati v prepričanju, da se je res zgodil 
čudež, vendar jim še vedno vse skupaj ni bilo jasno. Današnje dragoceno in 
realistično Janezovo pričevanje, skupaj z izkušnjami, ki so jih apostoli 
doživeli v naslednjih dneh, je postalo za vse prihodnje rodove, do nas danes, 
vir trdne gotovosti, da je Kristus zares vstal in da je smrt premagana za 
vedno. 
Vsem Vam voščimo veselo in blagoslovljeno alelujo Kristusovega vstajenja. 

Vaši duhovniki  
NEDELJSKE SVETE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Od današnje cvetne nedelje dalje bodo nedeljske svete maše v župnijski 
cerkvi. Tretja sveta maša ob nedeljah bo zopet ob 10.15. Med tednom bodo 
svete maše v kapeli. 
 



VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 
Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec 
na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato vas 
dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim k bogoslužju 
v teh prazničnih dneh, saj jih bomo zopet obhajali v župnijski cerkvi. 
 

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU 
V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. 
Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo in 
med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri. 
 
VEROUK 
Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu 
tridnevju, še posebej prvoobhajanci. Z veroukom zopet pričnemo v 
ponedeljek, 6. maja. 
 
PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE 
V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k veličini tega 
velikonočnega jutra. Vse želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki 
spadajo k žegnu. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi 
obredi ali v soboto. Bog vam povrni za vašo dobroto. 
 
VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE 
Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. 
evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo 
ob 19. uri. Po maši bo molitev za nove duhovne poklice. 
 
VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA 
Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta dan je strogi in 
zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega 
trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota. Ob 19. uri 
vabljeni k obredom velikega petka. 
 
VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV 
JEDIL 
Ob 7. uri bo blagoslov ognja pri stari veroučni učilnici nasproti cerkve. 
Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo 
vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi 
velikonočnih jedil. 
Zvečer bo ob 19. uri, vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas bo skozi 
lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči. 
 
MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO  
8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje 
9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško 



6. POSTNA - CVETNA NEDELJA 

Ponedeljek 
15.4.2019 

sv. Paternij 
škof 

18.30 
19.00 

spovedovanje 
za † starša Franca in Ivanko Kokot 
(obl), Angelo Kokot, Ivana Strašek      

Torek 
16.4.2019 

sv. 
Bernardka 

Lurška 

18.30 
19.00 

spovedovanje 
za † Angelo Lorger      

Sreda 
17.4.2019 

sv. Simon 
Barsabejski 

škof 

18.30 
19.00 

 

spovedovanje 
za † Stanislava in Antona Rupnik (obl) 
za † Marico Šibanc  

Četrtek 
18.4.2019 

VELIKI 
ČETRTEK 
sv. Evzebij 

škof 

19.00 za † Frančeka Šolinc (obl) 
za † Stankota Regoršek (obl), Terezijo 
Regoršek, Marijo in Jerneja Kerš, 
Ljudmilo Štravs 
za † Jankota Štravs (obl) 
za † Jerneja Zvonar, Karla, Janeza in 
Alojzijo Pezdevšek 

Petek 
19.4.2019 

VELIKI 
PETEK 
sv. Leon 

IX., papež 

15.00 
 

19.00 

križev pot   
 
obredi velikega petka v čast 
Gospodovega trpljenja 

Sobota 
20.4.2019 

VELIKA 
SOBOTA 
sv. Teotim 

škof 

7.00 
19.00 

blagoslov ognja 
za † Antona Ribič, 30. dan 
za † Toniko Došler 

Nedelja 
21.4.2019 

VELIKA 
NOČ 

sv. Anzelm 
škof 

7.00 
 
 

9.00 
 

 
 
 
 
 

 
10.15 

vstajenjska procesija 
za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Marka Šket, starše Šket in Stojan, 
Heleno Strniša, Karla Jagodič 
za † Alojza Petauer (obl) 
za † Ivana in rodbino Tacer, Mihaela in 
Angelo Zupan, Jožeta Kokolj 
za † Olgo Ostrožnik, Franca Murko 
(obl), Antonijo Murko, sorodnike 
Osrožnik in Čakš 
za † Bernardo Škerjanec r. Kadenšek 
za † Lojzeta in Slavico Krajnc  
za † Ivana Boštjančič 

 
 



10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle 
11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo 
12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj 
13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže 
14.00 – 15.00: Predenca, Korpule 
15.00 – 16.00: Senovica, Predel 
16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava 
 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 
9.00 – sv. Rok 
9.00 – kapela (Globoko) 
10.00 – sv. Tomaž 
10.00 – Kulturni dom 
11.00 – župnijska cerkev 
12.00 – župnijska cerkev 
13.00 –  sv. Lovrenc 
14.00 – sv. Miklavž 
14.30 – sv. Barbara 
16.00 – župnijska cerkev 
17.00 – župnijska cerkev 
 

VELIKA NOČ 
Evangelij: Potrebno je bilo, da je 
Kristus vstal od mrtvih Jn 20,1 9 
   1

 Prvi dan tedna je prišla Marija 
Magdalena navsezgodaj, še v 
temi,h grobu in je videla, da je 
kamen odstranjen od groba. 
2
 Tedaj je stekla in prišla k 

Simonu Petru in k drugemu 
učencu, 
ki ga je imel Jezus rad, ter jima 
rekla: »Gospoda so vzeli iz groba 
in ne vemo, kam so ga položili.« 
3
 Peter in óni drugi učenec sta šla 

ven in se odpravila h grobu. 
4
 Skupaj sta tekla, vendar je 

drugi učenec Petra prehítel  
in prvi prišel h grobu. 
5
 Sklônil se je in videl povôje, ki 

so ležali tam, vendar ni vstopil. 
6
 Tedaj je prišel tudi Simon 

Peter, ki je šel za njim, in stopil v 
grob. Videl je povôje, ki so ležali tam,

  7
 in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi,  

a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. 



8
 Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu;  

in videl je in veroval. 
9
 Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. 
 

"GOSPOD ŽIVLJENJA JE UMRL, KRALJUJE ŽIV!" 
Velika noč je praznik svetlobe, praznik zmage luči nad temo, življenja 

nad smrtjo, pravičnosti nad grehom, upanja nad brezupom. To je praznik 
naših src, ki hrepenijo po upanju, tudi če je v njih čisto majčken plamen 
vere. Predvsem pa je velika noč praznik zmage življenja nad smrtjo. Velika 
noč je najslovesnejši razglas "evangelija življenja". Bog, v katerega kristjani 
verujemo, ni Bog mrtvih, temveč živih. To je zatrjeval že izvoljenemu 
ljudstvu stare zaveze. Otipljivo je to pokazal nam, ljudstvu nove zaveze, 
sklenjene po učlovečenem Božjem Sinu, ki je za nas umrl in vstal. S svojo 
smrtjo je uničil smrt in obnovil življenje. 

Na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. marca 1995, ki je tudi praznik 
Marijinega materinstva, s katerim so posvečene vse žene-matere, je papež 
Janez Pavel II. podpisal svojo enajsto okrožnico z naslovom Evangelij 
življenja. V tej listini papež brani "veličino in dragocenost življenja kot 
sveto resničnost, ki nam je izročena, da jo varujemo z vso odgovornostjo". 
Papež razglaša kulturo življenja proti kulturi smrti, ki je na pohodu v 
današnjem času. Če zanikamo Boga, začetnika in ljubitelja življenja, sami 
sebe obsojamo na večno smrt. Če pa se z vsem srcem oklenemo vere v 
Boga, ki je svojega Sina obudil od mrtvih, živo čutimo, da se s smrtjo 
"življenje spremeni, ne pa uniči". Tako veruje naše srce, tako zahteva naša 
zdrava pamet. 

Današnji praznik je praznik upanja in veselja nad življenjem. To je 
praznik duhovne pomladi, prerojenja. V naravi se po čudovitih zakonitostih, 
ki jih je vanjo zapisal modri Stvarnik, vsako leto obnavlja čudež novega 
življenja. Prav tako hoče Kristus z odrešilno milostjo, ki jo je zaslužil s 
svojo pokorščino Očetu do smrti, smrti na križu, obnavljati duhovno 
življenje v nas. "Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj!" kliče 
apostol Pavel. Res je, graditi moramo Božje kraljestvo na stavbišču tega 
sveta, kar je velikokrat zelo težko. Vendar ne mislimo, da Bog človeka v 
njegovih težavah ne vidi! Kristusovo trpljenje, ki je vzcvetelo v večno 
dišečo rožo vstajenja, daje smisel in vrednost vsemu našemu trpljenju, 
posvečuje naše žulje, spreminja naše solze v bisere. V svetlobi vstajenja 
dobiva naše življenje čisto nov smisel. "O Gospod, to je veselo oznanilo, ki 
si ga prinesel edino ti: da za vsakim velikim petkom pride velika noč, da je 
trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega življenja za vsakogar, 
ki se tebe oklepa." (Romano Guardini) 

Pred leti je izšla knjiga spominov istrskega duhovnika in pesnika Alojza 
Kocjančiča z naslovom Ljudi opeval sem, vode in skale. Avtor je doma iz 
Kubeda, kjer je duhovniški poklic dobil ob veri tamkajšnjega župnika Ivana 
Brezavščka. O njem je Kocjančič zapisal: "Nepozaben je zame in za mnoge 
Kubejčane trojni vstajenjski aleluja, ob katerem so se mu zalesketale v očeh 



solze radosti nad zmagoslavjem vstalega Kristusa, kakor so se mu na veliki 
petek zalesketale solze sočutja nad trpečim Učenikom." 

Žalovati ob smrti in pretakati solze radosti ob veselih dogodkih zmore 
tisti, ki ljubi življenje. To ljubezen vam iz srca želim! S. Čuk 
 

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Ta dan 
povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je 
vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska 
procesija, sledila bo sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. uri 
in ob 10.15 uri. 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK - EMAVS 
Sveti maši bosta ob 9. uri in ob 10.15 v župnijski cerkvi.  
 
MARKOVA PROŠNJA PROCESIJA K SV. MIKLAVŽU 
V sredo. 24. aprila, na predvečer praznika sv. Marka, ob 19. uri, lepo 
povabljeni k prošnji procesiji k sv. Miklavžu, kjer bo po procesiji sveta 
maša. 
 
BLAGOSLOV MOTORISTOV IN MOTORJEV 
V nedeljo, 28. aprila, bomo pri sveti maši ob 10.15 uri, blagoslovili 
motoriste in njihove motorje. 
 
ROMANJE V TOSKANO 
V času od 25. do 27. aprila vabljeni na romanje v Toskano. Prijavite se. 
 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
V župnijski cerkvi smo končali drugo fazo prenove, to so večja gradbena 
dela. Sedaj so na vrsti finese, tlak v cerkvi, oltarji in oltarna oprema, 
dokončno beljenje sten, ter nove klopi. Upamo, da bomo lahko vsa ta dela 
opravili še letos. Tako bi bila notranjost cerkve letos v glavnem zaključena. 
Seveda pa je potek del odvisen tudi od naše finančne sposobnosti. Havla 
Bogu in vsem vam dobri ljudje, za razumevanje in podporo, da smo lahko 
vsa dela do sedaj poplačali (600.000,00€). Pred nami pa je še en del, ki še ga 
bomo morali zbrati. Občina Šmarje pri Jelšah je za letošnje leto zagotovila 
80.000,00€. Po predvidenih delih, ki nas še čakajo pa moramo zbrati še 
200.000,00€. Zato vas tudi tokrat prosim za pomoč. Vaši darovi ob cvetni 
nedelji in veliki noči bodo namenjeni za obnovo. Svoj prostovoljni dar 
lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam 
povrni za vsak dar. 
 
ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu aprilu čistijo cerkev, kapelo in veroučne prostore verniki iz Vrha 
in Močel. 



VELIKA NOČ 

Ponedeljek 
22.4.2019 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

sv. Hugo 
škof 

9.00 
 
 
 

10.15 

za † Stankota Lorger, rodbino 
Lorger, Vizjak in Novak    
za † Zinko Ferleš 
za † Nežo Lah 
za † Majdo Dečman 
za † Štefana Golob  
za † Alojza in Pepco Vrečko 

Torek 
23.4.2019 

sv. Jurij 
mučenec 

8.00 za † Marijo Škorjanc    
 

Sreda 
24.4.2019 

sv. Fidelis 
duhovnik 

8.00 
19.00 

sv. 
Miklavž 

za † Štefko Kocman 
za † sorodnike Kolar, Drame in 
Bernardo Nunčič 
za † Terezijo Dvoršak in sorod. 

Četrtek 
25.4.2019 

sv. Marko 
evangelist 

19.00 za † Mitja Osek, starše Osek in 
Drofenik (obl) 
za † Markota Grobin (obl) 

Petek 
26.4.2019 

sv. Marija, Mati 
dobrega sveta 

19.00 za † Terezijo Jecl 
za † Marto Lešnik (obl) 

Sobota 
27.4.2019 

sv. Cita 
devica 

19.00 za † Alojza Terčič 
za † Dragota Čakš (obl), 
sorodnike Čakš in Fajs 
za † Franca Čurič (obl) 

Nedelja 
28.4.2019 

2. 
VELIKONIČNA 

NEDELJA – 
BELA – 

NEDELJA 
BOŽJEGA 

USMILJENJA 
sv. Peter Chanel 

duhovnik 

7.00 
 

9.00 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Marico in Ivana Jesenek 
(obl) Antona in Lucijo Zidar, 
Pavlo Brglez, Milko Skale, 
Vinkota Novak, Leopolda 
Bračun 
za † Primoža Mikuš (obl) 
za † Leopolda in Alojzijo 
Govedič, rodbino Nunčič, 
Frančeka Šolinc, Stankota in 
Jožeta Nunčič (obl) 
za † Ivana Boršič (obl), Marijo 
Boršič, stare starše Zajko in 
Boršič 
za † Ivano Pavšek 
za † Franca Zidar in starše 
za † Milko Arzenšek, 30. dan  

 
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/

