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Jezus pokliče in razpošlje dvanajstere 
Mt 9,36-10,8 
Tisti čas je Jezus zagledal množice. 
Zasmilile so se mu, ker so bile 
izmučene in razkropljene kakor ovce, ki 
nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim 
učencem: »Žetev je velika, delavcev pa 
malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj 
póšlje delavce na svojo žetev.« Poklical 
je k sebi svojih dvanajst učencev in jim 
dal oblast nad nečistimi duhovi, tako 
da so jih izganjali in ozdravljali vsako 
bolezen in vsako slabost. Imena 
dvanajstih apostolov pa so: prvi Simon, 
imenovan Peter, in njegov brat Andrej; 
Jakob, Zebedêjev sin, in njegov brat 
Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in 
cestninar Matej; Jakob, Alfêjev sin, in 
Tadej; Simon Kananej in Juda Iškarijot, 
ki ga je izdal. 
Teh dvánajst je Jezus poslal in jim 

naróčil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samaríjsko 
mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa 
oznanjajte in govoríte: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹ Bolnike 
ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove 
izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.« 
 
DVANAJST IMEN 

Današnji evangelij nam našteva imena dvanajsterih mož, ki si jih je 
Jezus izbral za apostole. Kaj vemo o njih? 

Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo človeškim potezam 
svojega značaja. Ko bi moral moliti, je spal; ko bi moral misliti na nebeško, 
je mislil na zemeljsko; ko bi se bil moral za Jezusa postaviti, je prisegal, da 
ga ne pozna. 

K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega imamo lahko za 
predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo naprej, sami pa ostanejo v ozadju. 



Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, ker sta klicala Božjo 
kazen na negostoljubno samarijsko vas. Janez bo pozneje dobrohotnejši. 
Stal bo pod križem, pa ne bo rekel žal besede čez Jezusove morilce. Oba z 
Jakobom bosta pokazala pripravljenost piti Jezusov kelih. 

O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim drevesom modrovala, 
ali je možno, da pride Mesija iz tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret. 

Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal v društvo 
dvomljivcev in črnogledcev. 

Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen na denar. Če bi 
bil res takšen, Jezusu in njegovemu spremstvu ne bi priredil velike gostije. 
Hvaležni smo mu, da si je zapomnil toliko Jezusovih besed in dejanj in jih 
ohranil v evangeliju. 

O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so spadali med Jezusovo 
dvanajsterico. 

Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše končal. Koliko rajši bi 
ga videli skesanega pod križem kakor visečega na vrvi. 

Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje povabil v svoj ožji 
krog, ne vemo. Ni naredil iz njih nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so 
bili poprej. Prejeli pa so nalogo, ki presega človeške moči: oznanjati Božje 
kraljestvo. 

Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih 
je izbral in poslal. Po: F. Cerar 
 
O STARI SKRINJI 

Naša družina ima lepo staro skrinjo, v kateri so spravljeni družinski 
albumi in stare knjige. Za Urško, ki je bila med otroki najbolj radovedna, ki 
jo je vse zanimalo, je to priljubljen kotiček. Legla je na mehko preprogo ob 
skrinji in gledala fotografije svoje prababice, ki je bila kot dekle prava 
lepotica, potem pa je postala mamica petih otrok. Ali pa je občudovala 
svojega pradedka v vojaški uniformi – babica ji je povedala, da v vojni ni 
nikoli streljal na ljudi, saj še muhe ni mogel ubiti. Videla je tudi svojega 
dedka in babico na vrhu Triglava. Kako sta bila mlada! 

Ob teh fotografijah si je tudi Urška želela, da bi imela veliko otrok kot 
prababica, da bi imela tako rada ljudi  in živali kot pradedek, da bi tudi 
sama nekoč hodila po visokih planinah …  

Med drugimi knjigami je v tej skrinji bilo tudi staro Sveto pismo, v 
katerem je vedno gledala slike. Ko je ati nekoč vprašal, če poznajo skrinjo 
zaveze, se je Blaž takoj spomnil na Sveto pismo. 

»V tej skrinji so čuvali svete knjige, ki so jih pisali očaki in preroki po 
Božjem navdihu. To je Božja beseda, ki je še danes zapisana v Stari 
zavezi,« je razložil precej zapleteno.  

Ati je vedel, da otroci to težko razumejo, zato je najprej povprašal: »Kaj 
pa vam sploh pomeni beseda zaveza?« 



Blaž je seveda vedel: »To, da nekomu nekaj obljubiš in se zavežeš, da se 
boš tega tudi držal.« 

Urška je razumela po svoje: »Tako je, če nekaj dobro zavežeš, to tudi 
drži. Tako kot moje vezalke na čevljih!« 

Vsi so se od srca nasmejali, ati pa je nadaljeval: »Saj vem, da ti še ne 
moreš dobro razumeti. Zaveza je res trdna obljuba, kot pravi Blaž, in 
takšno zavezo je Bog sklenil z ljudmi. Ali veste, katero znamenje nam je 
dal?« 

»Mavrico!« so vzkliknili vsi. To so dobro vedeli iz enega od preteklih 
njihovih družinskih pogovorov.  

Urška pa je še vedno mislila na domačo skrinjo in je rekla: »Tudi naša 
skrinja je takšna skrinja zaveze – v njej je staro Sveto pismo, pa stare 
fotografije. Se lahko tudi jaz zavežem, da bom imela veliko otrok?« 

»To bi bilo zelo lepo!« je rekel ati in se nasmehnil. 
»Ampak tudi za Marijo, kadar molimo litanije, pravimo, da je Skrinja 

zaveze,« se je domislil Blaž. 
»Da, tudi ona se je zavezala Bogu in postala je kot skrinja, ker nosi 

Božje dete.« Po: M. Strašek Januš 

 

SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV:V četrtek vabljeni starši birmancev na 
srečanje, ki bo potekalo v župnijski cerkvi. Ob 19. uri je sveta maša po njej 
pa srečanje. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE: V času od ponedeljka 6. julija do petka 
10. julija bomo imeli počitniški oratorij za otroke (prvi termin) in v času od 
ponedeljka 17. avgusta do petka 21. avgusta (drugi termin). Zaradi 
okoliščin bo število udeležencev omejeno na 50 otrok. V prihodnjem 
tednu bodo na voljo prijavnice. 
 

LEPA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU: Prihodnjo nedeljo bomo ob 10.30 uri 
obhajali lepo nedeljo s Telovsko procesijo pri sv. Miklavžu. Zato prihodnjo 
nedeljo svete maše ob 10.15 v župnijski cerkvi ne bo. Lepo vabljeni k sv. 
Miklavžu. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v 
župnijski cerkvi. Dela so takšna, da se vidi bolj malo, stroški pa niso tako 
mali. Zato vas res lepo prosim 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. Preteklo nedeljo ste za 
obnovo cerkve darovali 1.475,40€. Bog vam povrni. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu juniju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Koretnega, Konuškega in Šerovega. 
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Ponedeljek 
15.6.2020 

sv. Vid 
mučenec 

8.00 za † Janeza Lomška  

Torek 
16.6.2020 

sv. Beno iz 
Meissna,škof 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc   

Sreda 
17.6.2020 

sv. Rajner 
samotar 

8.00 za † Terezijo Herček  
za † Ano Anderluh 

Četrtek 
18.6.2020 

sv. Gregor 
Janez 

Barbarigo 
škof 

18.30 
19.00 

 

molitev za duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † Marjana Fira, 30. dan 
v zahvalo za srečen zakon 

Petek 
19.6.2020 

Srce 
Jezusovo 

19.00 za † Terezijo Brili, 30. dan 
za † Martino, Ernesta in Marka 
Grobina 
za † Antonijo Šramel, Rozo Jug 
za † Anko in Antona Javoriča, 
Amalijo, Marijo, Franca Javoriča, 
+ mame skupine Matere in sinovi 
iz Brecljevega  

Sobota 
20.6.2020 

Marijino 
Brezmadežno 

srce 

19.00 za † Alojza Terčiča, družino 
Štumberger 
za † Berto Vouk, 30. dan  
za † starše Vrbek in Požin 
za † Frančeka Šolinca 
v dober namen 
v Marijin namen in v zahvalo 

Nedelja 
21.6.2020 
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sv. Alojzij 
Gonzaga 
redovnik 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.30 
sv. 

Miklavž 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
v zahvalo in priprošnjo za 
blagoslov, zdravje, varnost in 
razumevanje v družini 
za † Marijo Kokol 
za † Ivana Boštjančiča 
za † Alojzijo in Alojza Pisanec 
za † Antona in Ano Stoklas, brate 
in starše Bač, Pepco Zelič 
za † Nežo in Franca Lorgerja, 
starše Zupančič 
za † Martino Grobin 
za † Marijo Majcen 
za † Minko Pisanec 
za † Jožeta Stoklaza 

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/

