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Ker je bil Jožef, njen mož, pravičen in je ni hotel 
osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko pa 

je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je namreč 
spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on 
bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.«  Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je 
storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. (Mt 

1,19–21.24) 
 

VELIKA ODGOVORNOST 
Jožef v dogodku, ki ga predstavlja današnji 

evangelijski odlomek, preko sanj spozna 
poslanstvo Marijinega sina in zato ve, da je Jezus 
Odrešenik, ki je bil obljubljen njegovemu ljudstvu 
Izraelu. Kar se bo svobodno odločil narediti, ga ne 
zadeva samo kot Marijinega moža, ampak tudi kot 
člana nekega ljudstva: kot Davidov potomec je on 
nosilec obljub; on je tisti, ki Jezusa naredi za 
nosilca obljub v dobro vsega ljudstva.  

Z razodetjem Jožefu je bila tako nad Jezusovim 
pravim poreklom razprostrta tančica. Zaenkrat ga 
bodo ljudje torej poznali kot sina tesarja Jožefa. 
Polno razodetje skrivnosti Jezusovega Božjega 
sinovstva bo vidno šele po veliki noči, ko bodo 
kristjani po prejemu daru Duha vodeni k polnemu 
poznanju celotne resnice. 

Prerokba, ki je bila dana že Ahazu (734–728 pr. Kr.), brezbožnemu Davidovemu 
potomcu, vendar je v ljudstvu, ki jo je ponavljalo, ko je bralo  

Sveto pismo, vzbudila pričakovanje boljše prihodnosti; tako je Devica mati za 
toliko stoletij postala znamenje trdnega upanja. Sedaj evangelist pravi, da je 
pričakovanja konec, ker je prišla izpolnitev, ki presega vsako pričakovanje. Konec 
odlomka opisuje Jožefovo pokorščino. Kakor je Marija odgovorila angelu: »Glej, 
Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi«, Jožef isto pove z dejanji: 
vzame Marijo k sebi in Marijinemu sinu da ime Jezus. Kakor se Marija s svojim 
popolnim sprejemanjem izkaže za Gospodovo služabnico, tako je pravični Jožef 
resnični Gospodov služabnik, ker poslanstvo, ki mu je bilo zaupano, sprejme za 
svoje. Nikoli nista bila dva človeka tako složna, nikoli nista dva človeka imela v sebi 
upanja in veselja celega sveta; nikoli nista imela dva človeka tako velike 
odgovornosti in nikoli je nista dva človeka živela v tako popolnem združenju z  
Bogom kot Marija in Jožef! Po: M. Galizziju 



 
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: Med nami je luč miru iz Betlehema. Plamen sveče, ki je 
bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu, želi posvetiti tudi v vaš dom. 
Lučko lahko odnesete domov. 
 
ADVENTNA SVETA SPOVED: Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času. 
Priložnost je pred sveto mašo. 
 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: Smo v času božične devetdnevnice, povabljeni k sveti 
maši. 
 
SVETI VEČER – MAŠA SVETEGA VEČERA ZA OTROKE IN DRUŽINE: V torek je sveti 
večer. Ob 18. uri bo sveta maša svetega večera v župnijski cerkvi za otroke in 
družine. Lepo povabljeni. 
 
POLNOČNICA: Lepo povabljeni k slovesni polnočnici v župnijsko cerkev. 
 
BOŽIČ, PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA: V sredo je Božič,praznik Gospodovega 
rojstva. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ki bo kakor ob nedeljah. 
 
ŽIVE JASLICE V ŠMARJU 
Tudi letos bomo na božični praznik, v sredo, ob 17. uri, uprizorili žive jaslice na 
ploščadi pred Kulturnim domom. Povabljeni k ogledu in povabite še druge. 
 
ŽUPNIJSKE JASLICE: Letos bodo zopet velike župnijske jaslice postavljene v 
župnijski cerkvi, ki si jih bo mogoče ogledati vsak dan. Vhod bo skozi glavni vhod 
cerkve. 
 
SVETI ŠTEFAN: V četrtek je god sv. Štefana, diakona in mučenca. Sveti maši bosta 
ob 9. in ob 10.15 uri. 
 
BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: V četrtek na praznik sv. Štefana začenjamo 
božične blagoslove vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako 
drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, 
povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar 
ob božičnih blagoslovih bo tudi letos namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. 
Bog vam povrni za vaš dar. 
 
GOD SV. JANEZA: V petek je god sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri sveti maši 
ob 8. uri bo blagoslov vina. 
 

ZLATA POROKA: V soboto bo zlata poroka Ivana in Tončke Ferlež. 
Zlatoporočencema iskreno čestitamo in želimo še naprej obilo božjega blagoslova. 
 
SVETA MAŠA PRI SV. LOVRENCU: Pri sv. Lovrencu bo sv. maša v petek ob 8.00 uri 
na god sv. Janeza z blagoslovom vina. 
 
NEDELJA SVETE DRUŽINE, BLAGOSLOV OTROK: Prihodnja nedelja je nedelja svete 
Družine. Pri sv. maši ob 10.15, bo blagoslov otrok do prvega svetega obhajila. Lepo 
povabljeni. 



VEROUK 
Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 20. januarja. Veroučenci pa so v tem 
času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga 
zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam. 
 
VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Dve leti in pol že poteka obnova župnijske cerkve. 
Veliko dela je že bilo opravljenega, kar se da opaziti in občutiti (ogrevanje cerkve). 
V letu, ki je pred nami nas čaka restavriranje fresk pod zvonico, namestitev 
glavnega oltarja in Marije vnebovzete, montaža orgel, izdelava in montaža klopi in 
novih vrat, nova spovednica, oprema zakristije, ureditev fasade in portalov na 
vhodih v cerkev in ureditev okolice cerkve. Predvideni stroški v prihodnjem letu so 
planirani na okoli 200.000 eur. Zavedamo se, da investicija tudi za prihodnje leto 
ni majhna, vendar upamo, da nam bo s kupnimi močmi in sodelovanju uspelo. Po 
dosedanjih izkušnjah smemo upati, da bomo tudi to kar je še pred nami, s 
skupnimi močmi zmogli. Obnova je res zelo obsežna in zahtevna. Na vse vas, tako 
kot do sedaj, se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju 
finančnih sredstev. Ob prazničnih božičnih bogoslužjih bodo vaši darovi namenjeni 
za obnovo cerkve. Prav tako bo vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, 
namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR 
župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še 
boste. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu decembru skrbijo za čiščenje župnijske cerkve in veroučnih prostorov 
verniki iz Globokega in Zadrž. 
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Ponedeljek 
23.12.2019 

sv. Janez 
Kancij 

duhovnik 

17.30 
18.00 

božična dev. 

spovedovanje 
za † Marico Herič 
za † Marjana Čuješ  

Torek 
24.12.2019 

sv. Adam 
in Eva 

prastarša 
sveti večer 

18.00 
maša  

svetega 
večera za 
družine 
00.00 

polnočnica 

za † Mitja Osek, starše Osek in 
Drofenik   
za † Markota Šket, starše Šket in 
Stojan, sorodnike, Heleno Strniša, 
Karla Jagodič 
za † Jožeta, Franca in Marijo 
Kadenšek, Alojza in Terezijo Guzej, 
rodbino Kajba 
za † Vinkota Stiplovšek, Štefana 
Čuješ, sorodnike 
za † Frančeka Šolinc 
za † Marico in družino Jesenek, 
Leopolda Bračun. Dvojne starše 
za † dva Milana in Marijo Golež 
za † Ivano Pavšek 



Sreda 
25.12.2019 

BOŽIČ –
PRAZNIK 
GOSPOD. 
ROJSTVA 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Emico in Ivana Planinšek 
za † Marijo Kokol, 30. dan 
za † Jožeta Stoklas 
za † Franca in Antonijo Vrbek, 
Jožefa, Janeza in Antonijo Nunčič, 
Stankota Nunčič  
za † Antona in Rozalijo Fajs 
za † Karla Zidar (obl), stare starše 
Zidar in Fidler, Faniko Rovšek   
za † Jožefo, Rudolfa in Marico Galuf 
za † Marijo Majcen  

Četrtek 
26.12.2019 

sv. Štefan 
mučenec 

9.00 
 
 
 
 

 
10.15 

za † Štefana in dve Minki Pisanec 
za † Štefana Filipčič, Franca in 
Karolino Sovič 
za † Štefana Čakš, starše Čakš in 
Kovačič 
za † Cilko (obl) in Jožeta Vrečko 
za † Antona Ribič 
za † Štefana Golob 
za † Zinko Ferleš 
za † Štefana Pretkovič 

Petek 
27.12.2019 

sv. Janez 
apostol 

8.00 
8.00 

sv. Lovrenc 

za † Jožefa Bračko 
za † Franca, Marijo, Viktorja in Emo 
Šuc 
za † Milko, Ivana in Marico Skale, 
Dragota in Verico Ofentavšek 
za † Marijo Marš 
za † Alojza in Pepco Vrečko 

Sobota 
28.12.2019 

sv. Ned. 
otroci 

8.00 za † Ano Kos 
 

Nedelja 
29.12.2019 

NEDELJA 
SVETE 

DRUŽINE 
sv. Tomaž 

Becket  
škof 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † starše Alberta in Terezijo 
Avguštin, družino Boštjančič 
za † Angelo Kovač, 8. dan 
za † Zvonko Vizjak 
za † Marijo in Janeza Kajba  
za † Karolino Cvetko 
za † Janeza Čakš 
za † Lojzko Srbotnjak 
za † Ano Pekošak, 8. 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/

