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Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na 
gori, se ne more skriti. Svetilke 
tudi ne prižigajo in ne postavljajo 
pod mernik, marveč na svetilnik in 
sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj 
vaša luč sveti pred ljudmi, da 
bodo videli vaša dobra dela in 
slavili vašega Očeta, ki je v 
nebesih.(Mt 5,14–16) 
 
LUČ V TEMI 

Dober človek je kot majhna luč, ki se po našem svetu premika skozi noč 
in na svoji poti prižiga mrtve zvezde. 

Dobrota, ki si jo ljudje izkazujejo s prijateljstvom in ljubeznijo, stoji na 
drugem bregu kot uspešnost in konkurenca. Ne da se programirati in 
kontrolirati. Dobrota je globlja. Je kot topel zalivski tok. Neviden, vendar ga 
čutimo na obalah sveta, ki že predolgo zmrzujejo zaradi hladu med ljudmi. 

Na obzorju vidim prihajati ljudi. Ljudi iz vseh držav in vseh socialnih 
slojev. Vstajajo. Z lučjo svojega srca bodo ljudem podarili orientacijo in 
upanje. Z močjo svojih besed in srca bodo zaščititi ljudi pred krivico. S 
skrbnimi rokami bodo rešili ljudi in jih pripeljali do oaze. 

Ljudje vodijo ljudi k luči, k novemu življenjskemu stilu, proč od 
lakomnosti, sovraštva in nasilja. 

 
EVANGELJSKA SOL 

Jezus nam ni naročil, naj bomo moka, ki je je v kruhu neprimerno več kot 
soli. Tudi ne pravi, naj bomo voda, katere je prav tako veliko in je za vse 
uporabna. Ni nam rekel, naj bomo sladkor, da bi se kdo zaradi nas oblizoval. 

Jezus nam tudi ni zapovedal, naj bomo olje, vino, ogenj, meč ali kaj 
drugega pomembnega. 

Sol naj bomo, preprosta in navadna sol, malce grenkega okusa, prav nič 
privlačna človeškim čutilom. Sol, ki je ne sme biti ne preveč ne premalo, če 
hočemo, da bo jed užitna. 

Zamislimo se v drobec soli v kosu kruha. Osamljen je in izgubljen med 
moko, vodo in drugimi snovmi. Pa je vendarle potreben. Tiho in neopazno 
deluje s tem, da je tam, kamor spada, in tako, kakor mu je določeno.  



Podoben občutek imamo morda tudi mi. Med množico, ki se razlikuje od 
nas, se zavedamo svoje majhnosti in osamljenosti. Toda Bog nas je postavil 
prav na to mesto in nam določil prav to vlogo. Ni samo potrebna, temveč je 
celo nezamenljiva.  

Velikokrat nas kristjane kdo obsodi. Nekaterim to tako leže na dušo, da se 
umaknejo. Preprosto jih zmanjka. Drugi gredo vase in si pričnejo izpraševati 
vest, če nismo kristjani morda res postali pokvarjena sol, ki ni za drugo, kot 
da se zavrže in jo ljudje pohodijo. Sept drugi so ogorčeni; loteva se jih 
skušnjava, da bi postali ogenj in meč in obračunali z vsemi, ki si upajo kaj 
takega o nas misliti. 

Z ničimer drugim ne bomo ovrgli trditve o »opiju za ljudstvo« kot z resnim 
in vztrajnim prizadevanjem, da bomo res to, kar nas je imenoval Kristus – 
zdrava in nesprijena evangeljska sol.                                               Po: F. Cerarju 
 
11. FEBRUAR – SVETOVNI DAN BOLNIKOV, GOD LURŠKE MATERE BOŽJE 

Papež Frančišek je za 11. februar, ko obeležujemo svetovni dan 
bolnikov, svoje sporočilo v poslanici, ki letos nosi naslov Vera in dejavna 
ljubezen: »Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate« (1Jn 3,16), se še 
posebej obrača na bolne in vse tiste, ki skrbijo za njihovo pomoč in oskrbo. 
Cerkev vidi v vas, dragi bolniki, posebno navzočnost trpečega Kristusa. In 
tako je ob nas ali bolje v našem trpljenju, trpljenje Jezusa, ki nosi z nami to 
težo in v tem odkriva smisel. Ko se je Božji Sin povzpel na križ, je s tem 
uničil osamljenost trpljenja ter osvetlil temo. Postavljeni smo tako pred 
skrivnost Božje ljubezni do nas, ki nam vliva upanje in pogum. Upanje, ker 
je v načrtu Božje ljubezni tudi noč trpljenja, ki pa se odpre v velikonočno 
svetlobo; in pogum, da se v njegovi družbi in skupaj z Njim soočimo z 
vsakim nasprotovanjem. 

V moči krsta ter birme smo poklicani postati podobni Kristusu, Dobremu 
Samarijanu vseh trpečih. »V tem smo spoznali ljubezen, da je On dal svoje 
življenje za nas. Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate« (1Jn 3,16). Ko se 
z nežnostjo približamo tistim, ki potrebujejo oskrbo, prinašamo v 
protislovja sveta upanje in Božji nasmeh. Ko velikodušna posvetitev drugim 
postane način našega delovanja, pripravljamo prostor Kristusovemu srcu, ki 
nas ogreje. Tako prispevamo svoj delež za prihod Božjega kraljestva. 
Sveti Janez, učenec, ki je z Marijo stal pod križem, nas popelje k izvirom 
vere in dejavne ljubezni, k srcu Boga, ki je 'ljubezen' (1Jn 4,8.16) in nas ob 
tem spominja, da ne moremo ljubiti Boga, če ne ljubimo bratov. Tisti, ki je z 
Marijo pod križem, se nauči ljubiti kot Jezus. Križ je »gotovost zveste Božje 
ljubezni do nas. Tako velike ljubezni, ki vstopi v naš greh in ga odpusti, 
vstopi v naše trpljenje in nam podari moč, da ga lahko prenašamo, vstopi 
tudi v smrt in jo premaga ter nas reši... Kristusov križ nas vabi, da se 
pustimo 'okužiti' od te ljubezni, nas vedno uči gledati druge z usmiljenjem in 
ljubeznijo, predvsem tistega, ki trpi, ki potrebuje pomoč« 

Svetovni dan bolnikov zaupam v priprošnjo Mariji, da bi pomagala 
bolnikom živeti njihovo trpljenje v povezanosti z Jezusom Kristusom ter 



podpira tiste, ki za njih skrbijo. Vsem, bolnikom, zdravstvenim delavcem ter 
prostovoljcem iz srca podeljujem apostolski blagoslov. 
 
ZAHVALA OB DOBORDELNEM KONCERTU NAŠE ŽUPNIJSKE KARITAS 
Preteklo nedeljo smo imeli dobrodelni koncert ob peti obletnici naše 
župnijske Karitas. Hvala in Bog povrni vsem, ki ste sodelovali pri 
dobrodelnosti. Hvala glasbenikom, ki so svoje glasbene darove in talente 
velikodušno dali na razpolago v dober namen. Sodelovali so Lumen, Pušeljc, 
Okajeni muzikanti, ansambel Smeh, vokalna skupina Osnovne šole Šmarje 
pri Jelšah, župnijski pevski zbor Šmarje pri Jelšah, Obrtniški pevski zbor 
Šmarje pri Jelšah, Anja Ravnikar Zabukovšek in Petra Bračko, Kaja Bicskey, 
Ajda Kokot, Simona Moškotevc Guzej in Urška Hrovat Šket, Ana Ferme, 
ansambel Stanka Fajsa, Grand kvintet, ansambel Lunca. Hvala Kulturnemu 
domu Šmarje pri Jelah za njihovo pomoč in odprtost, Borutu Bevcu za 
ozvočitev, SAZAS-u za razumevanje, da je bil koncert dobrodelne narave, 
ter vsem sodelavkam in sodelavcem župnijske Karitas za njihov trud in 
požrtvovalnost. Hvala vsem vam za obisk in dobroto. 
 

14. februar sv. Valentin: Cerkev se spominja dveh 
svetnikov s tem imenom. Oba sta rimska mučenca. 
Bila sta mučena leta 268 v času vladanja cesarja 
Klavdija Gotskega (268-270). Obema so odsekali glavo. 
Najprej rimskemu duhovniku leta 269. Drugemu 
Valentinu, ki je bil škof v Terniju, pa pet let kasneje.  
Nič torej ne povezuje teh dveh svetnikov z dnevom 
zaljubljenih, kakor se ta dan praznuje. Poznavalci 
pravijo, da ta običaj izvira najverjetneje iz srednjega 
veka iz anglosaksonskih krajev. Nastal naj bi zaradi 
tega, ker se okoli 13. ali 14. začnejo kazati prva 

znamenja pomladi, ptice se začnejo pariti in delati svoja gnezda. 
 
DOBRODELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS ŠENTVID 
Župnijska Karitas Šentvid, vabi danes, v nedeljo, ob 15. uri, na dobrodelni 
koncert z naslovom: Z roko v roki, ki bo v Gasilsko-kulturnem domu v 
Šentvidu. Lepo povabljeni. 
 
BIBLIČNA SKUPINA 
V sredo, ob 19. 30 vabljeni na večer s Svetim pismom. 
 
MINISTRANTSKO SREČANJE 
V sredo, vabljeni ministranti ob 17. uri, na ministrantsko srečanje. 
 
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 VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu februarju čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz Predence, 
Vinskega vrha, Cerovca, Kamenika in Ješovca.  
 

5. NEDELJA  MED LETOM 
Ponedeljek 
10.2.2020 

sv. 
Sholastika 

8.00 po namenu   

Torek 
11.2.2020 

Lurška Mati 
Božja 

8.00 za † Jankota in Ido Lorger, stare 
starše   

Sreda 
12.2.2020 

sv. 
Humbelina 

8.00 za † Ivana Sovinc 

Četrtek 
13.2.2020 

sv. Jordan 
Saški 

redovnik 

17.30 
 

18.00 

molitev za duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † Jožefa Bračko 
za † Angelo Lorger 

Petek 
14.2.2020 

sv. Valentin 
mučenec 

18.00 
 

za † Majdo Klajnšek, 8. dan 
za † Milko in Ivana Ivekovič 
za † Terezijo Štumberger, sestre 
Aniko, Tončko in Minko 
za † Zdravkota in Marijo Valek 

Sobota 
15.2.2020 

sv. Klavdij 
 redovnik 

18.00 za † Romana Cerovšek, 30. dan 
za † Antona Bračko 
za † Nežo in Feliksa Zagajšek (obl) 
za † Marjana Čuješ 

Nedelja 
16.2.2020 

6. NEDELJA 
MED 

LETOM 
sv. Julijana 

Koprska  
mučenka 

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, dvojne starše 
za † Ivana Boštjančič 
za † Marijo Karner 
za † Marijo Kokol 
za † Iztoka Cerovšek 
za † Dušana Javorič, 30. dan 
za † Jožefa in Ano Strašek, Ano Jecl 
za † Vinkota Drofenik (obl), Slavico 
in Milana Rebernik, Edija Lorger, 
Faniko Žumer, starše Berložnik 
za † Antona Stoklas (obl), Marijo Bač 

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/

