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In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti 
polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se 

je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta pozdrav pomeni. Angel ji je rekel: 
»Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in 
rodila sina, ki mu daj ime Jezus. (Lk 1,28–31) 

 

ODPRTI ZA DELOVANJE DUHA 
Evangelist Luka nas vabi, da kakor 

Marija zaupamo veri. Marija je pri 
Bogu našla milost. Ta se je veseli in ji 
zato daruje svojo ljubečo 
naklonjenost. Kar pravi angel Mariji, 
to velja tudi za nas. Tudi nad nami ima 
Bog svoje veselje, čeprav se sami za to 
ne zmenimo. Marija pristane na Božjo 
milost: »Glej, dekla sem Gospodova, 
zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). 
Medtem ko je Izrael Božjo voljo 
odklonil, jo bo ona izpolnila namesto 
ljudstva. Po njeni privolitvi postane 
ljudstvo deležno odrešenja. Delovanje 
prihaja od Boga. Toda tudi od 
odločitve ljudi je odvisno, če bodo 
Bogu dovolili delovati. Marija tako 
daje v svojem osebnem življenju 
prostor Božjemu delovanju. To pa ima 
posledice za vse človeštvo. 

Marija postane vzor vere. Nad 
angelovim nagovorom se sicer prestraši. Vendar se ne zapre, temveč razmišlja o 
tem, kaj bi ji angel navsezadnje rad rekel. Ta ji oznanja, da bo spočela Sina, ki se 
bo imenoval »Sin Najvišjega« (Lk 1,32). Najvišji je sicer v helenističnem 
judovstvu priljubljena oznaka za Boga. Angel razloži Mariji, kako se bo zgodilo 
spočetje. Sveti Duh sam bo naredil Devico rodovitno. Najdragocenejši sad, ki ga 
lahko damo, tako ne prihaja iz nas samih, tudi ne izhaja iz rodovitnosti drugih 
ljudi, temveč prihaja od Svetega Duha. Marija, žena, ki veruje, je tukaj vzor 
kristjanov. Bog bi rad po svojem Svetem Duhu tudi v nas ustvaril nekaj novega. 



Kakor Marija naj bi zaupali Bogu, da zmore v nas in iz nas narediti nekaj velikega. 
»Kajti pri Bogu ni nič nemogoče« (Lk 1,37).  

Prava vera, ki jo želi predstaviti tudi evangelist, je v tem, da Boga ne 
omejujemo. Bogu ni nič nemogoče. Bog izbere Devico Marijo, nepomembno 
dekle iz Nazareta, da bi to, kar je v tem svetu nemogoče, naredil mogoče. Tudi 
nas izbira ravno v naši slabosti in omejenosti, da bi v tem svetu po nas izvršil 
delo zveličanja in ozdravljenja. 

 
ZGODI SE 

Mariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo 
sprejela. 

Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, naj si vzamemo več časa za 
molitev, za spokornost, za duhovno branje, za obisk cerkve …, naj si 
vzamemo več časa za pogovor z možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, 
župljani, sodelavci …, naj poravnamo zastaran dolg, pozabimo grenkobno 
zamero, izpolnimo zanemarjeno dolžnost, prekinemo neurejeno poznanstvo. 

Poslan je bil k devici. Cerkev ni o Marijinem devištvu nikoli dvomila. 
Vendar pa Marija ni bila devica le telesno, temveč še bolj duhovno. To 
pomeni, da ni bila na nikogar navezana, razen na Boga. Če je bila še na 
koga, je bila zaradi Boga. V tem smislu je deviški tudi tisti, ki je poročen, če 
je njegova poročenost po Božji volji in če uravnava svoj zakon po Božjih 
načrtih. 

Marija je premišljevala. Ni bila zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku 
za nekaj navdušila, a se v naslednjem premislila. Tehtala je angelove 
besede in želela zvedeti njihov pomen. Šele potem je izrekla svojo 
privolitev. 

Glej, dekla sem Gospodova. Marija ni dekla komurkoli ali vsakomur, ki bi 
morda to hotel. Dekla je Gospodova, to pa z vsem srcem in z vso dušo. 

Ni pravi kristjan, kdor vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur ničesar 
odreči. Kdor hoče biti hlapec vsem, ni hlapec nikomur. Pravi kristjan je, 
kdor z vso razpoložljivostjo srca in duše služi Bogu, ljudem pa, ker v njih 
gleda Boga. V tem je kristjanova svetost. 

Tako je služila Bogu Marija. Ker pa je bila njena služba Bogu in ljudem 
zaradi Božjega materinstva izredna in nadvse vzvišena, ji je prinesla tudi 
izredno in nadvse vzvišeno svetost, popolno odsotnost greha in polnost 
milosti Svetega Duha. 

Ne moremo je doseči, vabi pa nas, naj se ji bližamo. Po: F. Cerar 
 

 Na poti adventnega časa sveti Brezmadežna Marija kot zvezda, ki je 'znamenje 
trdnega upanja in tolažbe'. Da bi prišli do Jezusa, prave luči, sonca, ki je 
pregnalo vse temine zgodovine, potrebujemo luči, ki so nam bliže. To so 
človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še 
prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot Marija? Kdo je lahko za nas bolj zvezda 
upanja, kot je ona, jutranja zarja, ki je napovedala dan odrešenja? Benedikt XVI. 



ADVENTNI ČAS 
Smo v adventnem času. V tem času povabljeni k molitvi dom 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. 
 
ADVENTNA SVETA SPOVED: Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem 
času. Priložnost bo vsak dan pred sveto mašo. 
 
ADVENTNI KOLEDAR 
Adventi koledar nas vabi, 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. 
 
NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Kamplet iz Šerovega. Pogrebna sveta maša in 
pogreb bo v torek ob 15. uri. Spomnimo se rajne v molitvi. 
 

ŽIVE JASLICE V ŠMARJU 
Tudi letos bomo na božični praznik, 25. decembra, ob 17. uri, uprizorili žive 
jaslice. Povabljeni k sodelovanju. 
 
MINISTRANTSKO SREČANJE 
V sredo ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje. 
 
BIBLIČNA SKUPINA: V sredo ob 20. uri, vabljeni na večer s Svetim pismom. 
 

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: 112€, OGNJIŠČE: 
33,50€, MISIJONSKA OBZORJA: 10€, PRIJATELJ: 11€ 
 
NEDELJA KARITAS: Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 1.600,20€. Bog 
povrni za vaš dar. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Župnijska cerkev počasi dobiva svojo 
prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. 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. 



2. ADVENTNA NEDELJA 

Ponedeljek 
9.12.2019 

sv. Peter 
Fourier 

redovniki 

8.00 za † Barbara Pecko, Jožeta in Vido 
Žaberl 

Torek 
10.12.2019 

Loretska 
Mati Božja 

8.00 za † starše Mlakar, starše Gosak   

Sreda 
11.12.2019 

sv. Damaz I. 
papež 

8.00 za † Olgo Ogrizek  
 

Četrtek 
12.12.2019 

Devica 
Marija iz 

Guadalupe 

17.30  
 

18.00 

molitev rožnega venca za duhovne 
poklice pred Najsvetejšim 
za † starše Šepič in Sitar 
za † Zinko Ferleš 

Petek 
13.12.2019 

sv. Lucija 
devica 

18.00 za † Ivana Valenčak, Franca Podrepšek 
za † Ano Šilec, 30. dan 

Sobota 
14.12.2019 

sv. Janez od 
Križa 

duhovnik 

18.00 za † Janeza Tadina  
za † Ivana in Marijo Bračko, Tončeka in 
Jožeta Bračko 
za † Marijo (obl) dva Franca 
Andrenšek 
za † Slavkota in Heleno Pogelšek, 
Ivana Veternik, Jožeta in Josipo Špiljak 

Nedelja 
15.12.2019 

3. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
sv. Marija di 

Rossa  
redovnica 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Ano Kamplet, 8. dan 
za † Amalijo, Ivana, Martina in Antona 
Zvonar 
za † Antona Bračko, 30. dan 
za † Andrejo Palir (obl) 
za † starše Antolašič in Šimonič  
za † Marjana Hostnik 
za † Dušana (obl), Majdo, dva Ivana in 
Marijo Dečman, rodbino Pecko   
za † Viktorja Lončar, Viktorja, Nežiko, 
Tomaža Ojsteršek, Alojzijo in Tinkota 
Šturbej, Toneta Rozman 
za † Lojzko Rajniš 
za † Marjana Čuješ 
 

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/

