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Evangelij: Jagnje Božje odjemlje greh 
sveta Jn 1,29 34 
Tisti čas je Janez Krstnik zagledal 
Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh 
sveta. 30 Ta je tisti, o katerem sem 
rekel: Za menoj pride mož, ki je pred 
menoj, kajti bil je prej kakor jaz. 31 In 
jaz ga nisem poznal, vendar sem zato 
prišel in krščujem z vodo, da se on   
razodéne Izraelu.« 32 In Janez je 
izpričal: »Videl sem Duha, ki se je 
spuščal z neba kakor golob in ostal 
nad njim. 33 In jaz ga nisem poznal; 
tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, 
mi je rekel: ›Na kogar boš videl 
prihajati Duha in ostati nad njim, tisti 
krščuje s Svetim Duhom.‹ 34 In videl 
sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« 

DA BI PRIČEVALI O LUČI: V mojih 
otroških letih pri nas še nismo imeli elektrike. Spominjam se, kako smo v 
zimskih večerih, ko smo ležali na kmečki peči, čakali, da v sobo prinesejo 
luč, ki je prijazno razsvetlila prostor. Pregnala je strahove, ki so se v otroški 
domišljiji plazili z vseh strani. To je bilo naše "adventno" razpoloženje, ki ga 
je luč potešila. Božično bogoslužje smemo imenovati slavje luči, kar je 
najlepše izraženo v spevu za alelujo dnevne maše božičnega praznika: 
"Zasvetil nam je sveti dan; pridite, narodi, in molite Gospoda; danes je 
prišla na svet velika Luč." 

Kjer je tema, se rada prikriva hudobija, kjer je luč, pa so dela očitna. Že v 
navadnem življenju je tako, nič drugače pa ni v življenju z Bogom. Sveti 
Pavel pogosto govori o luči in kristjane imenuje "otroke luči". "Kakor otroci 
luči," pravi, "hodimo v vsej ponižnosti in preprostosti." Ob srečanju z 
Jezusom-Otrokom je starček Simeon zapel hvalospev, ki ga duhovniki 
molimo vsak večer ob sklepu molitvenega bogoslužja (brevirja). V nedeljah, 
ki so pred nami, bomo še pogosto slišali besede o luči. Cerkev svoje člane 
sprejme in jih ob odhodu pospremi s Kristusovo lučjo. Pri krstu duhovnik 



povabi starše, da prižgejo krstno svečo otroka ob velikonočni sveči, ki 
predstavlja vstalega Kristusa, in pri tem pravi: "Sprejmite Kristusovo luč! 
Starši in botri, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bodo vaši otroci v 
Kristusovi luči varno hodili kot otroci luči, vztrajali v veri in šli z vsemi 
svetniki v nebesih prihajajočemu Gospodu naproti." 

Tej luči, ki jo od roda do roda prenašamo kot olimpijsko baklo, je treba 
dajati vedno nove hrane, da ne ugasne. Ta hrana je zvestoba besedi, kakor 
nam razlaga evangeljska prilika o pametnih in nespametnih devicah. Bog 
nam daje olja, sami ga nimamo. 

Ob smrti dajemo umirajočemu v roke blagoslovljeno gorečo svečo, ki je 
simbol njegovega življenja. Ta naj ne bi bila lažni simbol, ampak iskreno 
znamenje našega svetlega, požrtvovalnega, bogatega življenja. Za rajnimi 
Cerkev pošilja prošnjo: "Večna luč naj jim sveti, Gospod." Luč v nas pogosto 
ugaša, ker ni žive povezave s Kristusom – pravo Lučjo, ki razsvetljuje ta naš 
svet. Naše krščansko poslanstvo je, da bi pričevali o Luči. Luč je dobrota, 
iskreno prijateljstvo, poštenost, nesebična ljubezen. Vse to razsvetljuje 
življenje nam in drugim ter pričuje o Bogu, ki se je naselil med nami. 

V življenju je treba sijati Kristusa-Luč sveta. "Če moreš biti zvezda na 
nebu," je zapisal nekdo, "bodi zvezda na nebu! Če pa ne moreš biti taka 
zvezda, bodi kres na hribu! Če ne moreš biti kres na hribu, bodi svetilka v 
hiši!" Ta je najbolj dragocena.                     Silvester Čuk 
 

POROČILO O DELOVANJU ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2019 
»DOBRO IZ VSAKEGA SRCA«je bilo geslo, ki nas je vodilo skozi leto 2019. 
Sodelavci Župnijske Karitas Šmarje (25 rednih in več kot 40 občasnih 
sodelavcev) smo skozi leto pripravljali različne delavnice in srečanja. 
Pripravili smo delavnice za« izdelovanje rož iz krep papirja« in butar za 
cvetno nedeljo, pripravili pogostitev in srečanje zakoncev jubilantov, 
organizirali srečanje starejših, invalidov in stanovalcev Doma upokojencev v 
župnijski cerkvi. Za vse smo pripravili tudi druženje s pogostitvijo. Z 
avtobusom starejših naše župnije smo poromali na Brezje. Novembra smo 
izdelovali adventne venčke. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki ob naših 
dobrodelnih akcijah in darovih, ki jih darujete v cerkvi oz. na naš TRR lahko 
delujemo in pomagamo tam, kjer je stiska. S sredstvi dokupimo živila in 
ostale dobrine, ki jih razdelimo pomoči potrebnim. Pomagali smo tudi 
družinam, ki jih je prizadel požar. Naši prostovoljci in prejemniki pomoči 
opravljajo prostovoljne ure tudi v Domu upokojencev.  
Razdelili smo hrano, ki smo jo prejeli iz Evropskega sklada, kar smo kupili iz 
lastnih sredstev ter tisto, ki ste jo darovali ob zahvalnih nedeljah. Vso smo 
sodelavci pripravili v pakete in jo razdelili tako, da smo prejemnike večkrat 
v letu, povabili v naše prostore. Starejše in posameznike, ki sami ne 
zmorejo priti pa smo obiskali na domu. V pomoč so nam bile tudi 
oskrbovalke na domu. Tako smo nudili pomoč 62 družinam s 45otroki, 24 
starejšim in bolnim osebam ter 20 posameznikom. Skupaj je pomoč prejelo 
205 oseb. Razdelili smo tudi jabolka za ozimnico. 60 otrok je prejelo šolske 
potrebščine. Zbirali smo oblačila, igrače in ostale potrebščine. Z njimi smo 



razveselili tudi otroke Male hiše na Pilštanju. V mesecu decembru smo 
pomagali Sv. Miklavžu, da je obdaroval 250 otrok naše župnije. Za božične 
praznike pa je več pomoči potrebnih prejelo poseben dar našega 
dobrotnika.  
Ob koncu leta je priložnost zahvale vsem, ki kakorkoli pomagate 
(materialno, finančno, z nesebičnim delom in časom ter tudi tistim, ki nas 
spremljate v molitvi). Vsem smo iz srca hvaležni, tako sodelavci kot tisti, ki 
so deležni Karitasove pozornosti.  
Ob 5. obletnici delovanja Župnijske Karitas Šmarje pri Jelšah pa 
pripravljamo 1. Dobrodelni koncert «DOBRO IZ VSAKEGA SRCA« ki bo v 
nedeljo, 02.02.2020 ob 16.00 uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. 
VLJUDNO VABLJENI.                                               Sodelavci župnijske Karitas Šmarje pri Jelšah 
 
BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV 
V preteklem tednu, smo zaključili z blagoslovi domov in družin. Če še kdo 
želi blagoslov, prosimo naj to sporoči. Hvala vsem za vašo prijaznost in 
odprtost ter lepa srečanja z vami na vašem domu. Hvala tudi za vaš dar za 
obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vse dobro. 
 
VEROUK: V tednu, ki je pred nami začenjamo z rednim veroukom. 
 
SREČANJA ZA BIRMANCE: V želji, da bi priprava na zakrament svete birme 
bila boljša in da bi mladim pomagali na poti njihove vere, smo z animatorji 
pripravili občasna birmanska srečanja. Prvo srečanje bo ta petek ob 17.00 
pa do 19. ure v veroučnih prostorih. Birmanci lepo povabljeni. 
 
DOBRODELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS 
Naša župnijska Karitas v tem letu praznuje 5 let svojega delovanja. Število 
let ni veliko, je pa neko obdobje, ki že kaže sledi v njenem delovanju, 
predvsem v pomoči sočloveku. Za to bomo ob tej priložnosti pripravili 
dobrodelni koncert z naslovom: »Dobro iz vsakega srca.« V vsakem 
človeškem srcu je moč najti nekaj dobrega, še posebej pa v srcu vas, ki 
živite tukaj med nami. Dobrodelni koncert bo v nedeljo 2. februarja, ob 16. 
uri v dvorani Kulturnega doma v Šmarju. Vstopnine ni. Veseli pa bomo 
vsakega prostovoljnega daru. Lepo povabljeni. 
 
VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk. V tednu, ki je 
pred nami ga moramo poravnati. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Obnova župnijske cerkve je v teku. Veliko dela je že narejenega, nekaj ga je 
še pred nami. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s 
prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. 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. 
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Ponedeljek 
20.1.2020 

sv. Sebastjan 
papež 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc 

Torek 
21.1.2020 

sv. Neža 
mučenka 

8.00 za † Franca, Nežo in Antonijo 
Otorepec   

Sreda 
22.1.2020 

sv. Vincencij 
diakon 

8.00 za † Olgo Ogrizek 

Četrtek 
23.1.2020 

sv. Henrik 
Suzo 

dominikanec 

17.30 
 

18.00 

molitev za duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † Antona in Hedviko Lorger 
za † Dušana Javorič, 8. dan 

Petek 
24.1.2020 

sv. Frančišek 
Saleški, škof 

18.00 
 

za † Milko Šravs (obl) 
za † Ano Cverlin (obl) 

Sobota 
25.1.2020 

Spreobrnitev 
apostola 

Pavla 

18.00 za † Romana Cerovšek, 8. dan 
za † Štefana Pretkovič (obl) 
za † Franca in Nežo Vizjak, Vinkota 
in Marijo Kutnjak 
za † Antona in Antonijo Pilko (obl) 
za † Nikota Šuper (obl) 

Nedelja 
26.1.2020 

3. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Timotej in 

Tit  
škofa 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivana in dve Mariji Jesenek, 
Antona in Lucijo Zidar, Leopolda 
Bračun 
za † Nežo Anderluh, rodbino Krajnc, 
Metličar, dekana Jožeta Golob, 
Mimico Žnidaršič, Slavico Solar 
za † Marijo Colnarič Lorber, 30, dan 
za † Jankota in Olgo Rihter 
za † starše Ogrizek, rodbino Gobec, 
Antonijo Rozman 
za † Marijo in Vinkota Jagodič (obl) 
za † Antona in Albino Delakorda 
za † Magdo in Stankota Mestinšek 
za † Janeza in Marijo Hrovat 
za † Ivana Arzenšek (obl), Nežiko in 
Ivanko Mežnarc, sorodnike 
za † Marka Grobin in Franca Pavlič 

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/

