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EVANGELIJ: Izvir vode, ki teče v večno življenje Jn 4,5 15.19 26.39.40 42 
Jezus ji reče: »Daj mi piti!« Njegovi 
učenci so bili namreč odšli v mesto 
kupovat živeža. Samarijanka mu 
pravi: »Kako, da ti mene prosiš piti, 
ko si Jud, jaz pa Samarijanka?« 
Judje namreč niti ne govorijo s 
Samarijani. Jezus ji je odgovoril: »Ko 
bi poznala božji dar in kdo je, ki ti 
pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in 
bi ti dal žive vode.« 
 
GOSPOD, DAJ MI PITI! 
 
»Daj mi piti«, je preprosta in 
enostavna Jezusova prošnja ženi iz 
Samarije, ki je ob Jakobovem 
vodnjaku zajemala vodo. 

Vendar ta prošnja nosi v sebi izjemno veliko in pomembno sporočilo. 
 Najprej dejstvo, da Jezus prosi Samarijanko za vodo, ko pa je bilo takrat 
znano, da Judje in Samarijani niso imeli medsebojnih stikov. Vendar je Jezus 
prestopil  prag medsebojne oddaljenosti in s prijaznim nagovorom poprosil za 
vodo.  
To njegovo sporočilo je pomembno tudi za naše življenje. Velikokrat je treba 
prestopiti prag sovraštva in oddtujenosti in stopiti na skupno pot novega 
složnega življenja. Ni vedno lahko, vendar to lahko zmoremo, če upoštevamo 
drugo izjemno pomembno sporočilo iz tega  evangelija. To je prošnja za ŽIVO 
VODO, ki nam jo ponuja Jezus, tako kot jo je ponudil Samarijanki ob 
Jakobovem vodnjaku. Tako kot ta žena ob vodnjaku, ki je spoznala ob 
Jezusovih besedah, da je Mesija in ji je ob spreobrnitvi odprl upanje v novo 
življenje, tako tudi nam z vsako njegovo besedo, kot kapljico vode, odpira  
novo, drugačno, popolnejše življenje, ki vodi k osvoboditvi od greha in kaže pot 
v večno življenje.  
Zato naj bo prošnja »Gospod, daj mi piti« z nami na vseh poteh našega 
življenja. Dal nam bo piti žive vode, ki nam bo dala moči za premagovanje ovir, 
ki nam jih na pot postavlja življenje, ki ga živimo. In prav je, da to živo vodo 
ponudimo tudi mi drugim, z vzorom našega krščanskega življenja.  



Tudi v časih, ki jih trenutno živimo, bo prav gotovo prošnja: »Gospod, daj mi 
piti!«, lajšala vsakodnevno težko situacijo, ki jo preživljamo. 
Hvala ti gospod, za vse kapljice »žive vode«, ki nam jih daješ. Jože Čakš 
 
VABILO K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS 
Pomnožena molitev v času novih ali neozdravljivih bolezni je bila v zgodovini 
Cerkve stalnica. Ni dvoma, da je tudi naš čas takšen. Z molitvijo (npr. Ps 91), še 
posebej pa z molitvijo rožnega venca, lahko in moramo kristjani sodelovati pri 
boju proti širjenju novega koronavirusa. Namen usmerimo zlasti za že obolele, 
za zaustavitev širjenja, za modrost odgovornih civilnih in zdravstvenih oblasti, 
ki sprejemajo skupne ukrepe, ter morda še najbolj za znanstvenike, ki iščejo 
pravi odgovor za premaganje nove bolezni. Poglobimo zaupanje v molitev, ki je 
nujno potrebna duhovna podpora vsemu prizadevanju, ki smo ga dolžni 
narediti sami, ker nam je Bog dal razum, s katerim lahko sodelujemo z njim 
tudi pri premagovanju novih bolezni. Že Origen je poudaril, da se je Bog 
odločil, da se določeni dogodki ne bodo zgodili, če ne bomo zanje prosili. Zgolj 
uporaba razuma je premalo, a tudi zgolj molitev, ne da bi uporabljali Božji dar 
razuma in sposobnosti raziskovanja, bi bilo predrzno zaupanje. Združimo vse v 
eno samo skupno prizadevanje. Še posebej se priporočimo sv. Roku, ki je 
priprošnjik zoper kužne bolezni. 
 

MOLITEV ČAST SV. ROKU 
Sveti Rok,  
že toliko stoletij bdiš nad našim krajem, narodom 
in ljudmi, ki tukaj živimo.  
Kakor so se naši predniki, tako se tudi mi obračamo 
z molitvijo in prošnjo k tebi.  
Izprosi nami pri Bogu Očetu usmiljenje, zdravje, moč in tolažbo.  
Naj naši bolni bratje in sestre prejmejo dušno in telesno zdravje. 
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni poguma in moči, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 
odgovornim pa, darove Svetega Duha,  
da bodo uspešno sprejemali ukrepe zoper bolezen. 
Marija Vnebovzeta, sv. Rok in sv. Sebastjan 
izprosite nam in vsemu svetu božji blagoslov, 
da bomo rešeni bolezni.Amen. 
 
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Sv. Sebastjan, mučenec svete Cerkve – prosi za nas 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 
 
IZBOR ČLANOV V ŽPS 
Izbor članov v Župnijski pastoralni svet, se zaradi nastalih okoliščin odloži do 
nadaljnjega.  



PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA 
Slovenski škofje so glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki 
in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne 
ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do 
preklica. 

 V izogib širjenju koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva, 
so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje 
zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska 
praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.  

 Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih  in oznanjenih namenih 
izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.  

 Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem 
niso dovoljeni. 

 Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.  
 Dovoljeni so cerkveni pogrebi. Pogreb se opravi brez pogrebne 

svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo 
lahko darovana po preklicu tega navodila. 

 Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.  
 Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z 

molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, 
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s 
prejemom duhovnega obhajila. 

 Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter 
katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo 
molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.  

 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Obnova župnijske cerkve je v teku. Montaža orgel je gotovo in tudi oglaševanje 
gre proti koncu, tako, da že lahko igramo na njih prvi svetih mašah. 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  marcu čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz Predela in 
Senovice.   
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Ponedeljek 
16.3.2020 

sv. Herbert 
škof 

 za † Lojzeta in Slavico Krajnc    

Torek 
17.3.2020 

sv. Patrik 
škof 

 za † Janeza in Terezijo Rojs, stare 
starše  



Sreda 
18.3.2020 

sv. Ciril 
Jeruzalemski 

 za † Ano Kos 

Četrtek 
19.3.2020 

SV. JOŽEF 
Jezusov rednik 

 za † Nežo in Jožeta Šumec, Nežo 
in Franca Lorger 
za † Iztoka Cerovšek 
za † Martina Jazbec (obl) 
za † Jožefa Mraz in Plevnikove 
za † Brankota Drobnak 
za † Jožefa Gobec, starše Šeligo, 
Černoša in Oblak 

Petek 
20.3.2020 

sv. Martin iz 
Brage 
škof 

 molitev Križevega pota 
za † Franca Jagodič, 30. dan 
za † Jožeta, Roka, dve Mariji Čakš, 
Pavlo in Jakoba Pelko, Marjano 
Potočnik 
za † Jožeta Gobec (ml.), Jožeta 
Gobec (st.), Leopolda Goričan   

Sobota 
21.3.2020 

sv. Serapion 
škof 

 za † Alojza Prek, 30. dan 
za † Stankota Šket (obl), Ano in 
Brankota Šket 

Nedelja 
22.3.2020 

4. POSTNA 
NEDELJA 
sv. Lea  

spokornica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Srečka Čakš 
za † Viktorja (obl) in Veroniko 
Krajnc 
za † Mihaela Kampuš (obl) 
za † Karla, Cilko, Jožeta in 
Stankota Nunčič, Katarino in 
Franca Pogelšek, Frančeka Šolinc 
za † Jožeta in Terezijo Jecl 
za † Antona Ribič (obl) 
za † Jožeta in Marijo Stojan, 
Slavico in Franca Vodušek, Jožico 
in Zinko Vodušek 
za † Jožefo Cizerle, Jožefo Belčič 
za † Janeza in Marijo Hrovat, 
Jožefa Kolar, Jožefa Nunčič 
za † Jožeta in Terezijo Grosek 
za † Eriha Drofenik, 30. dan 
za † Janeza Tadina (obl) 
Križev pot k sv. Roku 

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/

