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Ko so odšli, glej, se Gospodov angel 
prikaže Jožefu v spanju in pravi: »Vstani, 

vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt in bodi tam, dokler ti ne porečem! 
Herod bo namreč dete iskal, da bi ga pogubil.« In vstal je, še ponoči vzel dete in 
njegovo mater in se umaknil v Egipt. (Mt 2,13–14) 
 

REŠILNA MREŽA DRUŽINE 
Veliko ljudi praznuje božič kot 

družinski praznik. Doživljajo lepoto 
družinskega življenja, ko se naglica vsaj 
za kakšen dan umiri in si vzamejo čas za 
pogovor in obisk ter drug drugemu 
morda pripravijo kakšno majhno 
veselje.  V teh dneh pa ljudje toliko bolj 
živo doživljajo tudi vso bolečino in 
tragiko družinskega življenja, če je 
družina razdrta, če se ne razumejo, če 
so se otroci oddaljili. Tisti, ki so izgubili 
življenjskega sopotnika in ostali sami, pa 
še toliko bridkeje občutijo osamljenost 
v teh dneh. 

Danes obhajamo nedeljo svete 
družine. V nazareški družini nam je Bog 
dal, tako veruje Cerkev, čudovite zglede 
družinskega življenja. Ne receptov ali 
nasvetov, ampak zglede. To je več, kajti zgledi so vedno veljavni, privlačni in 
prepričljivi. 

Pravimo, da je družina Cerkev v malem. Lahko bi rekli, da je Cerkev mreža, 
družine pa so kot posamezni vozli v njej. Enega ni brez drugega. Družina živi od 
tega, da drži mreža kot celota, Cerkev pa od tega, da držijo posamezni vozli. 
Trdnost posamezne družine vzdrži le, če je vtkana v veliko družino – Cerkev. Zato 
je tako pomembno, da se družine med seboj povezujejo, srečujejo, podpirajo in 
držijo druga z drugo. 

Storimo vse, da se mreža ne bi raztrgala. Vse bolj bomo uvidevali, da ne 
utesnjuje, ampak zbira, nudi varnost, zagotavlja svobodo in dostojanstvo. V 
družini se uresničuje beseda starodavnega psalma, ki pravi nekako takole: »Kako 
dobro in prijetno je, če bratje prebivajo skupaj, v slogi. – Jaz bi dodal: če bratje in 
sestre, starši in otroci in tudi stari starši prebivajo skupaj v ljubezni in slogi. – To je 
kakor rosa z gora. Kajti tam daje Gospod blagoslov in življenje.«  Po: B. Dolencu 



BOŽIČNI ČAS 
Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina 
zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do 
nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin. 
 
BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV 
Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi 
blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo 
priseli, 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. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Ivan Jecel iz Stranja. Pogreb in nato pogrebna sveta maša v župnijski cerkvi 
bo danes, v nedeljo, ob 15. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi. 
 
STARO LETO 
V torek je staro leto. Ob 8. uri bo sveta maša v zahvalo za vse kar smo v tem letu 
lepega in dobrega prejeli in doživeli. 
 
NOVO LETO 
V sredo je Novo leto in praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9.  In 
10.15 uri. Povabljeni. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu, lepo vabljeni k sveti maši ob 9. uri. 
 
PRVA SOBOTA 
Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši, vabljeni k češčenju Najsvetejšega 
do 21. ure. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU 
Prihodnja nedelja, je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske 
cerkve. 
 
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. 
 
ZAHVALA OB BOŽIČNEM PRAZNOVANJU 
Veliko ljudi mi je po osrednjem božičnem praznovanju dejalo: »Hvala, bilo je zelo 
lepo«. To zahvalo sem sprejel in razumel, da je namenjena vsem, ki ste v tednih 
pred božičem, snovali in pripravljali vse potrebno za lepo in v veri doživeto rojstvo 
Jezusa Kristusa. Hvala našim jasličarjem prvemu med njimi Tomažu Stiplovšku, da 
svoje zamisli in ideje tako lepo vključi v jaslice v naši cerkvi in prav tako v izvedbo 
Živih jaslic. Hvala Nacu Mikušu, Vanču Šramlu, Ivu Cerinšku, Branku Goležu, 
Davidu Planinšku, Martinu Bosnarju, Srečku Mikušu, družini Dolenc pri pomoči pri 
jaslicah. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi živih jaslic, našim mladincem in 
animatorjem, družini Golež, Branku Skaletu, Borutu Bevcu, Kulturnemu domu, 



gasilcem in vsem sodelujočim bilo jih je več kot 80. Hvala vsem, ki sodelujete v 
življenju župnije in soustvarjate naše skupno praznovanje. 
 
 STATISTIKA:  
Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot 
preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2019 zabeležile sledeče: 
Krstna knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 33 krstov od tega 17 dečkov in 16 deklic. 
12 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski skupnosti, eden v civilno zakonski 
skupnosti, 20 otrok pa v izven zakonski skupnosti.  
Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega 
drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. 
Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in 
neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse 
uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem 
vzgled lepega krščanskega življenja. 
Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali 5 porok. Sv. zakon je zakrament 
služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato 
spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega 
zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga. 
Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 50 pogrebov (17 moških in 33 žensk). 
Sprevidenih je bilo 18 ljudi, 32 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov 
za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 84 let, umrlih moških pa 80,3 leta. 
Najstarejši moški je bil Jurij Skale iz Bobovega, star 93 let, najstarejša ženska je bila 
Ana Kos iz Prelog, ki je dopolnila 101 leto. 
Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo 
pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo 
na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih 
rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. 
maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne. 
 
V preteklem letu je bilo birmanih 45 otrok, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 65 
otrok. V veroučnem letu 2019-20 obiskuje verouk 378 otrok, približno 30.000 pa je 
bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. 
Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.  
 
VERSKI TISK 
Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Tretje leto teče obnova župnijske cerkve. Z velikim 
optimizmom smemo gledati v leto, ki prihaja, da nam bo s skupnimi močmi uspelo 
dokončati obnovo naše župnijske cerkve. Veliko dela je že bilo opravljenega, kar se 
da opaziti in čutiti. 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 okoli 200.000 eur.  Na vse vas, tako kot do sedaj,  se 
tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Tudi 
vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, bo namenjen za obnovo cerkve. 
Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. 
Hvala vsem za razumevanje in pomoč. 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin. 
Vernikom iz Globokega in Zadrž, ki ste v mesecu decembru skrbeli za vse to se 
lepo zahvaljujemo. 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 
Ponedeljek 
30.12.2019 

sv. Feliks I. 
papež 

8.00 za † Olgo Ogrizek 

Torek 
31.12.2019 

sv. Silvester 
papež 

8.00 v zahvalo   
 

Sreda 
1.1.2020 

MARIJA, 
SVETA 
BOŽJA 
MATI, 

NOVO LETO 

9.00 
 
 

10.15 

za † Hedviko Lorger 
za † Antona Bračko 
za † Marijo Karner 
za † Silvota Hostnik 
za † Milko Arzenšek 
za † Milico Plevnik 

Četrtek 
2.1.2020 

sv. Gregor 
Nacianški 

škof 

8.00 za † Marijo Ipšek 

Petek 
3.1.2020 

Presveto 
Jezusovo 

ime 

9.00 za † Tončko Otorepec 

Sobota 
4.1.2020 

sv. Elizabeta 
Seton 

redovnica 

18.00 za † Ludvika (obl) in Marijo Golež, Janeza 
in Marijo Lorger 
za † Jankota Lorenčak, Jurija Fišer, 
Brankota Šket, starše Ratajc  
za † Jakoba Šraml (obl), starše, sorodnike, 
starše in sorodnike Brglez 
češčenje Najsvetejšega do 21.ure 

Nedelja 
5.1.2020 

2. NEDELJA 
PO BOŽIČU 

sv. Janez 
Neumann  

škof 

7.00 
 

9.00 
 
 
 

 
10.15 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Ivana Jecel, 8. dan 
za † Marijo in Ivana Turk, Franca Drozg, 
Leopolda Nunčič 
za † Ano Kamplet, 30. dan 
za † Marijo Colnarič Lorber, 8. dan 
za † Iztoka Cerovšek (obl) 
za † Franca Fajs (obl), rodbino Fajs in Čakš, 
sorodnike 
za † Antona Pajk, Terezijo Dvoršek, 
rodbino Golež in Močnik 
za † Frančišeka Golež 

 
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/

