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Iz svetega evangelija po Luku (2,22-40 ali 2,22-32) 
Ko so se dopolnili dnevi 

očiščevanja po Mojzesovi 
postavi, so prinesli Jezusa 
njegovi starši v Jeruzalem, 
da bi ga postavili pred 
Gospoda, kakor je pisano v 
Gospodovi postavi: »Vsak 
moški prvorojenec bodi 
posvečen Gospodu«, in da 
bi dali v daritev »dve grlici 
ali dva golobčka«, kakor je 
rečeno v Gospodovi postavi. 

In glej, bil je v Jeruzalemu 
mož, ki mu je bilo ime 

Simeon; bil je pravičen in bogaboječ in je pričakoval Izraelovo tolažbo in 
Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl 
smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Maziljenca. Prišel je po navdihnjenju 
v tempelj. Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po predpisu 
postave, ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, 
Gospod, svojega služabnika po svoji besedi v miru; kajti moje oči so videle 
tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: luč v 
razsvetljenje poganov in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« 

Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se je o njem govorilo. 
Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je 
postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu bo 
nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz 
mnogih src.«  

Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje 
mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, in 
Božja milost je bila z njim. 
 
DAR, MEČ IN LUČ 

Dar je sad ljubezni. Darovati more samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. 
Kar ima, zadržuje zase, pa še tujega bi se rad polastil. 

Večja je ljubezen, dragocenejši je njen dar. Marija daruje 
najdragocenejše – Sina. Sin daruje največ – sebe. 



Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina ali 
skupnost, kolikor znamo darovati. Tudi služba, delo in poklic je darovanje. 
Zavest, da darujemo in da smo obdarovani, nas osrečuje in nam lepša 
vsakdanjost. 

Meč. 
Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo presunil meč. 

Jezus je daroval, pa mu je vojak prebodel srce. Daroval se je za nas – kako 
smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je v trenutku najvelikodušnejšega 
darovanja čutil najbolj zapuščenega. 

Vsako darovanje ima svoj meč. Katero prijateljstvo ni bilo nikdar 
ranjeno? Kateri mož ni nikdar ranil svoje žene in ona njega? Kateri otrok ni 
nikoli ranil srca svoje matere? Katera mati ni kdaj ljubljenemu otroku 
odrekla najbolj goreče želje? 

Meč je našemu darovanju tako potreben kot zemlja zrnu. Če ne pade 
vanjo in ne umrje, ne more postati rodovitno. 

Luč. 
Kako revno bi bilo človeštvo, če ne bi imelo evangelija. Ta knjiga je 

najmočnejša luč v temi našega zemeljskega potovanja. Pove nam, da nismo 
izgubljena bitja v neizmernih razsežnostih vesolja. Tisti, ki nas je poklical v 
bivanje, je za nas izmeril daljo in nebeško stran. Dovolj je osvetljena, da jo 
more videti vsakdo, če le hoče. Po: F. Cerar 

 
Bil pa je v Jeruzalemu mož,  
ki mu je bilo ime Simeon;  
bil je pravičen in bogaboječ.  
Pričakoval je Izraelovo tolažbo ...  
Tam je bila tudi prerokinja Ana,  
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu.  
Bila je že zelo v letih. Lk 2,25–38 

 
Simeon in Ana sta zelo stara po letih, pa zelo mlada po duhu.  
Stari po letih in po duhu, živijo od spominov, z glavo obrnjeno nazaj. 

Kajti preteklost pomirja: stoji zamrznjena, negibna, brez presenečenj. 
Lahko jo hranimo v žepu in delamo z njo, kar hočemo. 

Toda preteklost je brez upanja, ker je brez Božje navzočnosti. Bog je 
vedno spredaj, da ustvarja nove stvari, novosti življenja. 

Za ljudi, ki ne verujejo v Boga, zlasti če so stari po letih ali po duhu, je 
normalno, da živijo s pogledom, obrnjenim v preteklost, ker pred seboj 
nimajo nobenega upanja in tolažbe. 

Tisti pa, ki verujejo v Boga, ne morejo živeti drugače kakor Simeon in 
Ana, s pogledom naprej, proti Bogu, v pričakovanju njegove tolažbe. 

Rekli boste: »Ampak zakaj so potem služabniki in služabnice Cerkve tako 
vklenjeni v preteklost, da se ne samo bojijo prihodnosti, pač pa se celo niso 
sposobni sprijazniti s sedanjostjo?« 

Kakšna škoda! Cerkev zamenjujejo z antikvariatom. 



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 pa 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 danes 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. 
 
GOD SV. BLAŽA 
Jutri je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Cerkev na ta dan deli blagoslov sv. 
Blaža, ki naj nas varuje pred boleznimi grla in vsakega drugega zla. 
Blagoslov bomo prejeli med sveto mašo. 
 
MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV 
V ponedeljek, ob 19.30 uri, vabljeni člani Žps in ključarji na molitveno 
srečanje k Štefki in Bogdanu Dečman. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Miha Klajnšek iz Šmarja. Pogreb in nato pogrebna sveta maša bo 
danes, v nedeljo, ob 15. uri. 
Umrl je Jože Pajk iz Belega. Pogreb in nato pogrebna sveta maša bo v torek 
ob 15. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi. 
 

PRVI ČETRTEK 
Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi in sveti maši za duhovne 
poklice. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo 
obisk bolnikov na domu. 
 
SREČANJE ZA BIRMANCE 
V petek od 17. do 19. ure, povabljeni birmanci na drugo birmansko 
srečanje v veroučne prostore. Zaradi tega v ponedeljek in torek za 
birmance ni verouka. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Obnova župnijske cerkve je v teku. Trenutno se izvaja montaža orgel, zato 
vas prosimo, da v cerkvi malo pazimo, ker se izvajajo 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.  
 

4. NEDELJA  MED LETOM 

Ponedeljek 
3.2.2020 

sv. Blaž 
škof 

8.00 za † Olgo Ogrizek  

Torek 
4.2.2020 

sv. Gilbert 
redovnik 

8.00 za † Franca, Ivanko, Terezijo in 
Urško Cingel   

Sreda 
5.2.2020 

sv. Agata 
mučenka 

8.00 za † Marijo Ipšek 

Četrtek 
6.2.2020 

sv. Pavel 
mučenec 

17.30 
 

18.00 

molitev za duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † Minko Pisanec 
za † Veroniko in Viktorja Krajnc 

Petek 
7.2.2020 

sv. Kolekta 
redovnica 

9.00 
18.00 

 

za † Rudolfa Zidar  
za † Ivana Sovinc, 30. dan 
za † Zinko in Jožeta Ferleš (obl) 
za † Genovefo Šrimpf, 8. dan 

Sobota 
8.2.2020 

sv. Hieronim 
 redovnik 

18.00 za † Vinkota Krajnc, 8. dan 
za † Roka, Marijo in Johana Čakš 
(obl) 

Nedelja 
9.2.2020 

5. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Apolonija  

mučenka 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Marijo Orač, 8. dan 
za † Ano in Florjana Černoša (obl) 
sestre in brate Zidar in Černoša 
za † Silvo in Jurija Skale (obl) 
za † Ivana (obl), Ivanko, dva strica in 
stare starše Močnik, stare starše 
Kadenšek, teto Marico, sestrično 
Bernardo, stare starše Lah 
za † starše Ogrizek in Manček 
za † Miha Klajnšek, 8. dan 
za † Jožeta Pajk, 8. dan 
za † Ano Anderluh, 30. dan 
za † Alojza in Pepco Vrečko 
 

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/

