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Gospod. To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko 
bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi ne 

pustil spodkopati svoje hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni; zakaj ob uri, ko 
ne mislite, bo prišel Sin človekov. (Mt 24,37–44)  

NEGOTOVOST GLEDE »KDAJ« 
Četudi so bili Jezusovi učenci 

pogosto negotovi glede njegovih 
napovedi (kakor smo pogosto tudi 
mi danes), Jezus sam v današnjem 
odlomku Lukovega evangelija daje 
absolutno gotovost, da se bodo 
uresničile tudi besede, ki zadevajo 
njegov prihod, njegovo vrnitev. 
Nihče ne ve ne za tisti dan ne za 
tisto uro. Edina gotova stvar je, da 
bo tisti dan nenaden, kakor potop; 
prišel bo, ko ga nihče ne bo 
pričakoval (Lk 24,37–39), in bo dan 
sodbe, ločitve dobrih od hudobnih, 
kakor nam govori izraz: eden bo 
sprejet, drugi puščen. To učenje 
postavlja učenca v položaj 
neposrednega pričakovanja. 
Jezusove besede namreč dajo 

čutiti, da bo ta dan skoraj prišel, saj pravi: blizu je, pri vratih. To so tipični 
izrazi krščanskega oznanjevanja. Ne moremo jih presojati kvantitativno. 
Njihov namen je ohranjati upanje živo. 

Dejstvo, da je Božje ljudstvo pri izpolnjevanju svojega pričevanja 
podvrženo nadlogam in okoli sebe vidi svet, ki je v krizi, ki propada, ki se 
vdaja pokvarjenosti, in kljub temu ugotavlja, da se oznanjevanje evangelija 
nadaljuje, pomeni, da se bo novi svet vsak čas pokazal. Lahko se zgodi vsak 
trenutek, kakor se je v trenutku razbesnel potop. Pomembno je, da se 
bomo tisti dan nahajali v pravi smeri zgodovine. Storimo tudi sami kaj v tej 
smeri? 
 

 



ADVENTNI ČAS 
Z današnjo adventno nedeljo vstopamo v letošnji adventni čas, ki nas bo 
skozi štiri tedne vodil do božiča. V tem času povabljeni k molitvi doma in v 
cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih 
maš ob nedeljah pa tudi med tednom, k sveti spovedi in dobrim delom. 
 
NEDELJA KARITAS 
Danes je nedelja Karitas. Bog povrni za vaš današnji dar za delovanje 
Karitas. 
 
ADVENTNI KOLEDAR 
Otroci so pri verouku dobili adventni koledar, ki jih bo vodil skozi ves 
advent do svetega večera. Povabljeni, da se pridružite tisočem otrok, ki 
bodo skozi advent zbirali darove za svoje vrstnike, ki živijo v pomanjkanju 
osnovnih življenjskih dobrin. Zbrane darove pa bodo na koncu položili k 
cerkvenim jaslicam. 
 
ADVENTNI VENČKI ZA POMOČ LJUDEM V STISKI 
Župnijska Karitas je tudi letos pripravila adventne venčke za vas in vaš dom. 
S tem, ko vzamete adventni venček pri župnijski Karitas s svojim darom zelo 
pomagate in pripomorete, da lahko pred božičem ljudem v stiski 
omogočimo boljši paket hrane. Za res povabljeni, da z darom za adventni 
venček pomagate osrečiti ljudi v stiski za božič.  Hvala za vašo dobroto in 
pomoč. 
 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KJLUČARJEV 
V ponedeljek, ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno 
srečanje k Martinu Stoklasu v Dvor. 
 
DEVETDNEVNICA PRED PRAZNIKOM BREZMADEŽNGA SPOČETJA DEVICE 
MARIJE 
Smo v času devetdnevnice pred praznikom Brezmadežnega spočetja Device 
Marije. Devetdnenvica bo vsak dan med sveto mašo zato lepo povabljeni. 
 
PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 
V nedeljo bomo obhajali praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. 
Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju. 
 
GOD SV. AMBROŽA ZAVETNIKA ČEBELARJEV 
V soboto je god sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev. Ob tej priložnosti bomo 
prihodnjo nedeljo pri sv. maši ob 10.15 imeli čebelarsko sveto mašo, pri 
kateri bodo sodelovali čebelarji. Lepo povabljeni. 
 
PRVI ČETRTEK 
Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi pred Najsvetejše in sveti maši 
za duhovne poklice. 
 



PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo 
obisk bolnikov na domu. 
 

PRVA SOBOTA 
Sobota je prva v mesecu. Povabljeni k tihi molitvi pred Najsvetejše do 21. 
ure. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
Na voljo so Marijanski koledar, Pratika in listni koledar. 
 
VERSKI TISK V LETU 2020 
Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen 
verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski 
tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus 
nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove 
naročnike.  
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: 
DRUŽINA: 109€  
OGNJIŠČE: 33,50€ 
MISIJONSKA OBZORJA: 10€ 
PRIJATELJ: 11€ 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela je še kar 
precej. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih 
pomaga 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 IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu decembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore 
verniki iz Globokega in Zadrž. 
Vernikom iz Sotenskega in Vodenovega, ki ste v mesecu novembru skrbeli 
za vse to se lepo zahvaljujemo. 
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Ponedeljek 
2.12.2019 

sv. Bibijana 
mučenka 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc 

Torek 
3.12.2019 

sv.  
Frančišek 

Ksaver 
duhovnik 

8.00 za † Franca Lampič, družino Nemec   

Sreda 
4.12.2019 

sv. Barbara 
mučenka 

8.00 za † Franca Žavski (obl) 
 



Četrtek 
5.12.2019 

sv. Janez 
Damaščan 
duhovnik 

17.30  
 

18.00 
 

molitev rožnega venca za duhovne 
poklice pred Najsvetejšim 
za † Antona Jagodič (obl) starše 
Jagodič 
za † Ivana Veternik, starše Pogelšek, 
Tilčko Nunčič 

Petek 
6.12.2019 

sv. Miklavž 
škof 

9.00 
 
 

18.00 

za † Angelo (obl) in rodbino Orač, 
Avgusta Došler, Tončko Otorepec, 
Rudolfa Zidar 
za † Jankota Simončič (obl)  
za † Franca in Terezijo Grobelšek, 
Petra in Terezijo Jecl 
za † Antona (obl) in Antonijo 
Grobelšek, Marijo Šket, starše 
Perkovič, brata Edota, Stankota, 
Bertija Tratnik, Jožeta in Amalijo 
Vosner 
za † Nikota Šuper, po namenu 

Sobota 
7.12.2019 

sv. Ambrož 
škof 

18.00 za † Jožefa, Ivana in Marijo Bračko 
za † p. Roberta Podgoršek (obl), 
Bernardo Kralj 
za † Edija Lorger (obl), starše in 
sorodnike Lorger, Kojterer, Drofenik, 
Rebernik, prijatelje 
molitev pred najsvetejšim do 21h 

Nedelja 
8.12.2019 

2. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
BREZMADE

ŽNO 
SPOČETJE 

DEVICE 
MARIJE 
praznik  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Marijo Kokol, 8. dan 
za † Vero Planinšek (obl) Janeza in 
starše Planinšek 
za † Ivana Krajnc, rodbine Krajnc, 
Anderluh in Metličar 
za † Justino Zidar  
za † čebelarje 
za † Ivana Hostnik, starše Krašovec   
za † rodbino Guzej, Kadenšek, 
Kotnik in Rop, v zahvalo za 80 let 
življenja, za zdravje 
za † Marka Šket, starše Šket in 
Stojan, sorodnike, Heleno Strniša, 
Karla Jagodič 
za † Štefana Golob 
 

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/

