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Evangelij Mt 10,26-33  - 
26

 Ne bojte se jih torej! Nič ni namreč prikritega, 

kar bi se ne razodelo, in skritega, kar 

bi se ne zvedelo.
 27

 Kar vam pravim v 

temi, povejte pri belem dnevu; in kar 

slišite na uho, oznanjajte na strehah! 

28

 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, 

duše pa ne morejo umoriti; bojte se 

marveč tistega, ki more dušo in telo v 

pekel pogubiti. 
29

 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden 

izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta. 
30

 Vam pa so tudi 

lasje na glavi vsi prešteti. 
31

 Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo 

vrabcev ste vredni vi. 
32

 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, 

bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 
33

 kdor pa bo 

mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, 

ki je v nebesih. 
 

BOG, KI NAS OPOGUMLJA 

Jezus je opogumljal svoje učence. Vedel je, da jih bodo preganjali. 

Izkušnja vsakega kristjana je, da na eni strani doživlja preganjanje in 

nerazumevanje sveta, na drugi pa Božjo tolažbo. Sveti Avguštin je opisal 

izkušnjo Kristusovega učenca, da svoje potovanje na zemlji opravlja »med 

preganjanjem sveta in tolažbo Boga«. V današnji Božji besedi se prepletata 

prav problem preganjanja kristjanov in zaupanja v Boga ter Božja tolažba 

stiskanemu človeku. 

Tako v evangeliju kot v prvem berilu zasledimo veliko mirnost učenca, ki 

posluša Božjo besedo. Prerok Jeremija je opravljal preroško službo v času 

prevratov in vojn, v katerih je doživel propad izraelskega kraljestva in 

razdejanje Jeruzalema in templja. Preganjali so ga in živel je pod stalno 

grožnjo. Kljub vsemu je ostal zvest svojemu poslanstvu. Kaj mu je pomagalo 

premagati strah in ostati zvest  poslanstvu? To je bilo prepričanje, da je Bog z 

njim. »Gospod je z menoj kakor silen junak« (Jer 20,11), zatrjuje. Bog je tudi 

z nami. Ker nas je velikokrat strah, ne smemo dovoliti, da bi nas naš strah 

oviral pri našem poslanstvu. Pogum ali srčnost je ena najvažnejših kreposti, 

saj brez poguma ne moremo vztrajati v drugih krepostih.  



Vera je močan vir poguma. Kristus je učence spodbujal, da bi imeli 

popolno zaupanje v Boga, ki ljubeznivo gleda nanje in na njihovo življenje. 

Zaupanje učencev hoče spodbuditi tudi s trditvijo, da noben vrabec »ne pade 

na zemljo brez vašega Očeta«. Že v Talmudu piše: »Še ptič ne pade na zemljo 

brez volje neba (Boga).« Vrabci so bili najmanjši ptiči, ki so jih uživali, in 

njihova cena je bila izredno nizka. Dobil si jih za drobiž. Če torej Bog skrbi 

za te najmanj cenjene ptiče, kako bo skrbel šele za človeka! 

Naj se zgodi karkoli, Bog bo skrbel za nas. Ne bojte se! Te besede se v 

Svetem pismu ponovijo v tej ali drugačni obliki 365-krat. Za vsak dan v letu; 

da bi vsak dan sredi preganjanja ali stisk, preizkušenj ali trpljenja čutili 

Božjo bližino in skrb ter zaupali v Gospoda. Po: B. Rustja 

 
LEPA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU: Danes obhajamo lepo nedeljo s 

telovsko procesijo pri sv. Miklavžu ob 10.30 uri. Zato v župnijski cerkvi 

ob 10.30 uri ni svete maše. Lepo vabljeni. 

 

MOLITEV OB CELODNEVNEM ČEŠČENJU NAJSVETEJŠEGA 

ZAKRAMENTA: Danes in jutri sta za našo župnijo molitvena dneva. 

Pred Jezusa, ki živi v podobi kruha med nami, bomo prinašali svoje 

molitve, prošnje in zahvale. Danes zvečer med 20. in 21. uri vabljeni v 

župnijsko cerkev k molitvi pred Najsvetejše, ki jo bodo vodili naši mladi. 

Jutri, v ponedeljek bodo svete maše ob 8. uri zjutraj, po maši bo 

izpostavljeno Najsvetejše in molitev, ob 11. uri bo sveta maša. Ob 15. uri 

bo Najsvetejše izpostavljeno v kapeli v Domu starejših v Šmarju, ob 16. 

uri pa bo sveta maša. Popoldne bo Najsvetejše izpostavljeno zopet ob 17. 

uri vse do 19. ure, ko bo sveta maša in zaključek češčenja. Vzemimo si 

vsaj malo časa za molitev. 
 

SREČANJE ČLANOV ŽPS, KLJUČARJEV IN GRADBENEGA 

ODBORA: V torek, ob 20. uri, vabljeni vsi člani ŽPS, ključarji in 

Gradbenega odbora za obnovo župnijske cerkve na srečanje v veroučne 

prostore.  Vse vabljene lepo prosim za udeležbo. 

 

LEPA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU 

Prihodnjo nedeljo bomo pri sv. Tomažu ob 10.30 uri, obhajali lepo 

nedeljo s telovsko procesijo. Lepo vabljeni. To nedeljo svete maše pri sv. 

Roku ob 10.15 uri ne bo. 
 

PRAZNIK APOSTOLOV SV. PETRA IN SV. PAVLA 

V četrtek je slovesni praznik apostolov sv. Petra in sv. Pavla. Sveti maši 

bosta ob 9. in 19. uri. Lepo povabljeni. 
 

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE 

V času od 3. do 7. julija bo v župniji potekal počitniški oratorij za otroke. 

Otroci so prijavnice dobili pri verouku. So pa na voljo tudi v cerkvi. 

Otroci lepo povabljeni in do srede se je še možno prijaviti. 



ROKOVO POLETJE 2017, KONCERT V CERKVI SV. ROKA 

V soboto, 1. julija bo ob 20. uri koncert Leopold Mozart kvarteta z Živo 

Ciglenečki. Vstopnice po 8 € bodo na voljo uro pred koncertom pred 

cerkvijo, lahko si jih tudi rezervirate v Muzeju baroka. Vljudno vabljeni! 

 

ROMANJE NA TRSAT 

Ob ljubileju 650 obletnice prihoda milostne podobe  Matere Božje na 

Trsat je Sveti sedež temu svetišču še dodatno leto dodelil pravico odprtja 

svetoletnih vrat. Ker je svetišče blizu nas je to odlična priložnost za 

prejem velike milosti. Romanje bo v soboto, 1. julija. Je še nekaj prostih 

mest. prijave in informacije pri Andreji Pezdevšek na tel. št. 041 274 021. 

 

PRVA SOBOTA 

Na prvo soboto vabljeni k molitvi pred Najsvetejše do 22. ure. 

 

SVETE MAŠE V PRIHODNJE 

Od petka naprej bodo svete maše ob delavnikih v veroučni učilnici pri 

cerkvi. Svete maše ob nedeljah bodo: sveta maša ob 7. uri zjutraj bo v 

spodnji dvorani v Kulturnem domu, sveti maši ob 9. in 10.15 uri pa pri 

sv. Roku. Pogrebne svete maše bodo v avli poslovilne vežice. 

 

DELA V CERKVI 

V petek se bo iz cerkve demontiral Križev pot, svetila, ozvočenje in 

zakristija. V soboto pa bo demontaža klopi in vse ostale opreme. Dela se 

bodo začela vedno ob 9. uri, prosimo za pomoč. 

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE IN PRVA NEDELJA 

Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje.  

Prihodnja nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za župnijsko 

cerkev. Lahko pa svoj prostovoljni dar darujete pri sveti maši, osebno v 

župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0501 4146 278. Hvala za 

razumevanje in pomoč.   

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V mesecu juniju skrbijo za cerkev pri sv. Roku in kapelo v veroučni 

učilnici verniki Dvora. Vernikom iz Koretnega, Konuškega in Šerovega, 

ki ste v mesecu juniju skrbeli za cerkev in veroučne prostore, se lepo 

zahvaljujemo. 
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Ponedeljek 

26.6.2017 

sv. 

Jožefmarija 

Escriva 

duhovnik 

8.00  

 

11.00 

17.00 

19.00 

za † Marijo Zvonar    

češenje Najsvetejšega 

za † Terezijo Šale 

češenje Najsvetejšega 

za † Milko Štravs 

za † Stankota Regoršek 



Torek 

27.6.2017 

sv. Ema Krška 

kneginja 

8.00 za † Antona, Amalijo in 

Zdravka Cverlin (obl)  

za † Ivana (obl) in Ano 

Jagodič 

Sreda 

28.6.2017 

sv. Irenej 

Lyonski, šk. 

8.00 

 

za † Ano Špiljak   

za † Marico Galuf 

Četrtek 

29.6.2017 

sv. Peter in 

Pavel 

apostola 

9.00 

 

19.00 

za † Srečka Šraml 

za † Karla Zidar 

za † Franca Jug  

za † Janeza Skale, Milko in 

Marico Skale 

za † Viktorja Čakš (obl), 

Marijo Kampuš 

za † Petra Klenovšek 

Petek 

30.6.2017 

sv. mučenci 

rimske 

Cerkve 

mučenci 

19.00 

 

za † Alojza Bač, starše, 

brate in sestro Ferlež 

za † Antona Zdolšek (obl), 

Martino, Antona in 

Alojzijo Zdolšek 

Sobota 

1.7.2017 

sv. Estera 

svetopisemska 

žena 

19.00 v Marijin namen 

za † Marka Šket (obl)  

za † Jožeta Jecl in Ladota 

Lah 

za † Karla Pogelšek, 30. 

dan  

češčnje Najsvetejšega do 

22. ure 

Nedelja 

2.7.2017 

12. 

NEDELJA 

MED 

LETOM 

Ptujskogorska 

Mati božja 

 

7.00 

Kulturni dom 

9.00 

sv. Rok 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 

sv. 

Tomaž 

za žive in za † župljane 

 

za † Martina Jecl (obl), 

Alojza in dve Mariji 

Anderluh 

za † Frančišeka Cajzek 

(obl), družini Krivec in 

Cesarec 

za † Alojza in Pepco 

Vrečko  

za † Zinko Ferleš  

za † Janeza, Antonijo, 

Marijo in Jožeta Čakš, 

starše Strašek 

za † Marijo Čakš 

za † Stankota Nunčič 

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  


