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Evangelij: Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo Mt 4,18 23 
18 Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je 
zagledal dva brata: Simona, ki se je 
imenoval Peter, in njegovega brata 
Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila 
sta namreč ribiča. 19 Rekel jima je: 
»Hodíta za menoj in narédil vaju bom za 
ribiča ljudi.« 20 Takoj sta pustila mreže in 
šla za njim. 21 In ko je šel od tam naprej, 
je zagledal dva druga brata: Jakoba, 
Zebedęjevega sina, in njegovega brata 
Janeza, ki sta s svojim očetom 
Zebedęjem v čolnu popravljala mreže. 22 
Poklical ju je in onadva sta takoj pustila 
čoln in očeta ter šla za njim. 
23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po 
njihovih shodnicah in oznanjal evangelij 
kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne 
bolezni in vsakovrstne slabosti med 
ljudstvom. 

V KRISTUSOVI LUČ ŽVIIMO KOT OTROCI LUČI 
»Gospod je moja luč in moja rešitev,« smo ponavljali v spevu med berili 

današnje nedelje in nanje bi lahko danes naslovili naše razmišljanje. Besede 
so vzete iz psalma, v katerega je starozavezni pesnik, najbrž od Boga 
navdihnjeni kralj David, položil vso svojo vero v Božje varstvo. Prva vrstica 
psalma se glasi: »Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal?« Te 
besede se prav lepo slišijo, vendar – to moramo odkrito priznati – v 
življenju ne kažemo močnega zaupanja v Boga. Koliko strahov stiska naše 
srce?! Treba je silno globoke trdne, življenjske vere, da bomo iskreno rekli: 
»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal?« Svetniki so imeli tako 
vero, tako zaupanje, ker so skoraj otipljivo čutili Božjo bližino. »Kdo nas bo 
ločil od ljubezni, s katero nas ljubi Kristus?« piše apostol Pavel vernikom v 
Rim, ki se bojijo preganjanja. »Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, 
nagota ali nevarnost ali meč … V vseh teh preizkušnjah zmagujemo po 
njem, ki nas je vzljubil.« 

Bog, luč našega življenja, je toplota, je ljubezen, je bližina. Bog je tam, 
kjer se bojujemo, kjer trpimo, kjer omahujemo, kjer naša srca krvavijo. Bog 



je naš življenjski spremljevalec. Hodi z nami. Od nas je odvisno, ali ga 
držimo za roko ali to roko izpustimo. Biti moramo kakor otroci, ki v gneči 
hodijo s svojimi starši: če izpustijo roko očeta ali matere, so izgubljeni. Tako 
je tudi z nami. Če je Bog resnično luč našega življenja, mora biti naše 
življenje osvetljeno, prežarjeno s to lučjo.  

V našem življenju moramo izžarevati Kristusa. Če se na nas ne vidi, da 
verujemo vanj, da skušamo živeti po načelih evangelija, čemu naj bi se 
potem še imenovali kristjani, Kristusovi učenci?  

»Pri luči je dobro živeti in umreti,« pravi slovenski pregovor. Pri dobrih 
ljudeh, napolnjenih z lučjo Božje ljubezni. Po: S. Čuk 
 
Reče jima: »Hodíta za menoj  
in napravil vaju bom za ribiča ljudi.«  
In takoj sta mreže popustila in šla za njim. (prim. Mt 4,19–20) 
 

Ne zakopljite talentov! Stavite na velike ideale, tiste ideale, ki razširijo 
srce, na tiste ideale služenja, ki storijo, da so vaši talenti rodovitni. Življenje 
nam ni podarjeno zato, da ga ljubosumno ohranjamo sami zase, temveč 
nam je podarjeno zato, da ga darujemo. Dragi mladi, imejte velikodušno 
srce! Ne bojte se sanjati o velikih stvareh! 

Kako težko je v našem času sprejeti dokončne odločitve! Mika nas 
začasno. Smo žrtve težnje, ki nas sili v začasnost …, kakor da bi želeli ostati 
mladostniki. Je kar malce očarljivo ostati mladostnik, in sicer za vse 
življenje. Ne bojmo se dokončnih obveznosti, obveznosti za vse življenje! In 
tako bo življenje rodovitno! In to je svoboda: imeti pogum sprejeti te 
odločitve z velikodušnostjo. 

Kaj pomeni biti velikodušen? Pomeni, da imamo veliko srce, da imamo 
veličino duha. Pomeni, da imamo velike ideale, željo izvrševati velike stvari, 
da odgovorimo na to, kar Bog zahteva od nas: vestno izpolnjevati vsakdanje 
dolžnosti, vsakdanja dejanja, obveznosti, srečanja z ljudmi. Pomeni delati 
majhne vsakdanje stvari z velikim srcem, odprtim za Boga in za druge. 

Papež Frančišek 
NEDELJA SVETEGA PISMA: Današnja nedelja je nedelja svetega pisma, ki je 
vedno blizu spomina spreobrnjenja apostola Pavla in sklepa molitvenega 
tedna za edinost kristjanov, kar smo praznovali včeraj. Apostol Pavel je 
rasel ob Svetem pismu in ga s svojimi pismi soustvarjal. In - ker imamo vsi 
kristjani isto Sveto pismo, tudi ista Pavlova pisma, nas to že povezuje med 
seboj, je prispevek k ekumenizmu, k delu za edinost kristjanov. Tudi novi 
slovenski prevod Svetega pisma je ekumenski, isti za vse krščanske Cerkve. 
Zato se Bogu zahvaljujemo za Sveto pismo.  

Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala za Gospodov dar, da nam "razlaga 
pismo", prav kakor je praznik Svetega Rešnjega telesa zahvala za dar, da 
nam "lomi kruh". Misel iz nove evharistične molitve pri mašah za različne 
potrebe nas postavi pred Emavs, pred učenca, ki sta prepoznala Jezusa - po 
lomljenju kruha pred učenca, ki sta se vprašala tudi v našem imenu: Ali ni 
najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma? Naj 



tudi nedelja Svetega pisma pomaga: da ne bi ostajali brezbrižni, da bi tudi 
naše srce zagorelo, da bi prepoznavali Jezusa in globoko zajeli iz odprtih 
zakladov Svetega pisma! 
 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA: Prihodnjo nedeljo je praznik 
Jezusovega darovanja v templju – svečnica. Pri vseh svetih mašah bo 
blagoslov sveč. Dar za svečo je 1€. 
 
ORATORIJSKI DAN IN NEDELJSKA SVETA MAŠA ZA PRVOOBHAJANCE IN 
DRUŽINE: V soboto povabljeni prvoobhajanci na oratorijski dan v veroučne 
prostore pri župnišču, od 9. do 12. ure. V nedeljo pa bodo sodelovali pri 
sveti maši ob 10.15 uri. Lepo vabljeni k sveti maši.  
 
VEČER S SVETIM PISMOM: V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na večer s Svetim 
pismom. 
 
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 prihodnjo nedeljo ob 16. uri v dvorani Kulturnega 
doma v Šmarju. Vstopnine ni. Veseli pa bomo vsakega prostovoljnega daru, 
ki ga bomo namenili za pomoč ljudem v stiski. Lepo povabljeni. 
 
VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. 
 
MINISTRATNTSKO SREČANJE: V četrtek ob 17. uri vabljeni ministrantni na 
ministrantsko srečanje. Sodelovali bomo potem pri sveti maši ob 18. uri. 
 
PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu, po večerni sveti maši vabljeni k 
češečnju Najsvetejšega do 21. ure. 
 
PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen 
za obnovo cerkve. Bog vam povrni. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Pred 
nami je montaža orgel, zato vas prosimo, da v cerkvi malo pazimo, ker se 
bodo izvajala dela na koru. 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 februarju čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz Predence, 
Vinskega vrha, Cerovca, Kamenika in Ješovca.  



Vernikom iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin, ki 
ste v mesecu januarju skrbeli za vse to se lepo zahvaljujemo. 
 

3. NEDELJA  MED LETOM 
Ponedeljek 
27.1.2020 

sv. Angela 
Merici, red. 

8.00 za † Milico Plevnik 

Torek 
28.1.2020 

sv. Tomaž 
Akvinski,duh. 

8.00 za † Ano Kos   
 

Sreda 
29.1.2020 

sv. Konstancij 
škof 

8.00 za † Zinko Jecl 

Četrtek 
30.1.2020 

sv. Hijacinta 
redovnica 

17.30 
 

18.00 

molitev za duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † dekana Jožeta Golob (obl) 
za † Vido Zdolšek (obl)  
za † Nežo Lah 

Petek 
31.1.2020 

sv. Janez 
Bosko 

duhovnik 

18.00 
 

za † starše, brate in sestre Jagodič 
za † Stanka, Janeza in Nežo Čakš iz 
Orehka 

Sobota 
1.2.2020 

sv. Brigita 
Irska, opat. 

18.00 za † Ano (obl) in Ivana Lorger 
za † Franca Zvonar, 8. dan češčenje 
Nasvetejšega do 21. ure 

Nedelja 
2.2.2020 

GOSPODOVO 
DAROVANJE - 

SVEČNICA 
sv. Simeon in 

Ana  
preroka 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivana Jecel, 30. dan 
za † Angelo Kovač 
za † Jožeta Polajžer (obl), starše 
Polajžer, Anderluh, sestro Žužo in 
Tomaža Grešak  
za † Marinko Kampuš in Viktorja 
Čakš 
za † Janeza (obl) in Dragico Jecl 
za † Antona (obl) in Marijo Ogrizek, 
Rudolfa in rodbino Zidar 
za † Marijo, Ivana in Gretico Vreže, 
sorodnike 
za † Frančeka Pogelšek (obl), Marico 
Galuf, Angelo Pivk, starše 
za † Jakoba Jagodič (obl) in starše 
Marš in Jagodič 
za † Frančišeka Golež 
za † Marijo, dva Ivana, Dušana in 
Majdo Dečman 
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