
12. NEDELJA MED LETOM             21. JUNIJ 2020                  Leto XX, štev. 26     

Evangelij: Jezus nam vliva pogum 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 

 
NE BOJTE SE 

V današnjem evangeliju kar trikrat slišimo: »Ne bojte se!« Najprej Jezus 
pravi: »Ne bojte se ljudi!« Ljudje sodimo po videzu, Bog sodi po namenih 
našega srca. Prišel bo dan, ko se bodo razkrili nameni vseh src javno, 
vpričo vsega človeštva, in takrat se bo videla prava vrednost človeka. Če se 
v življenju ravnam po načelu Bog me vidi, zlepa ne bom neiskren, dvoličen. 
Če imam pred očmi dejstvo: Bog me vidi in pozna do najglobljega kotička  
srca, bom iskren in se ne bom pretvarjal pred ljudmi. Tudi se ne bom 
pretirano »grizel« zaradi takšne ali drugačne sodbe ljudi. Če me hvalijo, 
sam najbolje vem, koliko sem vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi 
koristno uporabil vse Božje darove, zato me nobena hvala ne bo prevzela. 
Če me upravičeno grajajo, si bom grajo vzel k srcu in se bo poboljšal. Če pa 
graja ni upravičena, me ne bo potrla, zavedajoč se, da je pomembno edino 
to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom biti čim boljši v njegovih očeh. In če 
bom dober v Božjih očeh, tudi v očeh ljudi ne bom mogel biti slab. 

Potem smo slišali Jezusove besede: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, 
duše pa ne morejo umoriti.« Vsa zgodovina krščanstva je hkrati zgodovina 
mučencev – doslednih Jezusovih učencev, ki so radi žrtvovali svoje 
življenje, da so ohranili nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu. Vsaka 
bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni do Boga in se uresničuje v 
medsebojni človeški ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo ljubezen 
mater, ljubezen trpečih, bolnikov, ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, 
tistih, ki jih svet – in ponavadi mi z njim – zaničuje, gleda postrani. Dan, ko 
bo Bog sodil svet, nam pripravlja velikanska presenečenja. Od nas je 
odvisno, ali bodo ta presenečenja za nas ugodna ali neprijetna. 
Pomembno je vedeti: Bog stalno bedi nad nami. Če skrbi za ptice, kot so 
vrabci, ki niso ne posebno lepi in niti kakšni prijetni pevci, bo menda 
skrbel za nas, ki nam je zaupal tako dragocene darove: svobodno voljo, 
razum, posvečujočo milost. 

Predvsem naj se ne bojimo priznati njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo 
pokazati, da smo njegovi učenci. Vendar Jezus ne misli toliko na slovesne 
izjave in priseganja, da smo verni, misli predvsem, da ga ne zatajimo s 
svojim življenjem. Po: S. Čuk, Misli srca 



LEPA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU 
Danes bomo ob 10.30 uri obhajali lepo nedeljo s Telovsko procesijo pri sv. 
Miklavžu. Zato danes svete maše ob 10.15 v župnijski cerkvi ne bo. Lepo 
vabljeni k sv. Miklavžu. 
 
MOLITEV OB CELODNEVNEM ČEŠČENJU NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA 
V četrtek in petek sta za našo župnijo molitvena dneva, ko bomo v imenu 
cele škofije častili Najsvetejši zakrament. Pred Jezusa, ki živi v podobi 
kruha med nami, bomo prinašali molitev za vso našo škofijo, za vso Cerkev 
na slovenskem, za našo državo, slovenski narod, našo župnijo, za družine, 
mlade in posameznike, duhovne poklice. Molitev je najmočnejše »orožje« 
v boju zoper vse hudo in slabo. V molitvi nagovarjamo Boga, se z njim 
pogovarjamo in izročamo sami sebe. Zato vsi lepo vabljeni k skupni pa tudi 
osebni molitvi pred izpostavljeno Najsvetejše. 
V četrtek bodo svete maše ob 8. uri zjutraj, po maši bo izpostavljeno 
Najsvetejše in molitev, ob 11. uri bo sveta maša. V župnijski cerkvi bo 
Najsvetejše izpostavljeno zopet ob 17. uri vse do 19. ure, ko bo sveta 
maša. 
V petek bodo svete maše ob 8. uri zjutraj, po maši bo izpostavljeno 
Najsvetejše in molitev, ob 11. uri bo sveta maša. Najsvetejše izpostavljeno 
zopet ob 17. uri. Ob 18.45 bodo pete litanije ob 19. uri slovesna sveta 
maša ob zaključku celodnevnega čaščenja. Vzemimo si vsaj malo časa za 
molitev. 
 
FARNI PRAZNIK PRI SV. PETRU NA KRISTAN VRHU 
V nedeljo bomo obhajali farni praznik pri sv. Petru na Kristan Vrhu. Ob 9. 
uri slovesna sveta maša s procesijo. Povabljeni. 
 
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. Prijavnice so na razpolago na župnijski spletni strani 
in v cerkvi. 
 
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. 
 
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 
22.6.2020 

sv. Janez 
Fischer in 

Tomaž Mor 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc  

Torek 
23.6.2020 

sv. Jožef 
Cafasso, red. 

8.00 za † Lojzko Rajniš   

Sreda 
24.6.2020 

ROJSTVO  
J. KRSTNIKA 

8.00 za † Ano Šilec   
za † Toniko Došler 

Četrtek 
25.6.2020 

sv. Doroteja 
mistikinja 

8.00 
 

11.00 
17.00 
19.00 

za † Ivana Sovinca 
čaščenje Najsvetejšega 
za † Rudolfa Zidarja 
čaščenje Najsvetejšega 
za † Iztoka Cerovška 
za † Julčko Jost 

Petek 
26.6.2020 

sv. Ciril 
Aleksandrijski 

škof 

8.00 
 

11.00 
17.00 
19.00 

za † Jožico Kos 
čaščenje Najsvetejšega 
za † Antona Ribiča  
čaščenje Najsvetejšega 
za † Dragota Čolaka (obl) 
za † Antona (obl), Martino, stare 
starše Zdolšek, Janka Stojana 

Sobota 
27.6.2020 

sv. Ema 
kneginja 

19.00 za † Hedviko Lorger 
za † Dušana Javoriča   

Nedelja 
28.6.2020 
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sv. Irenej 
Liyonski 

škof 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.15 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivana Jecla 
za † Marka in starše Šket, Stojana 
in Heleno Strniša, Karla Jagodiča 
za † Emo Žerko, Alojza Smodeja, 
Dolfija Straška 
za † Ivana, Milko in Marico Skale 
za † Štefko Ferleš in starše Kepnik 
za † Antona in Ano Guzej 
za † bratranca Marjana in Milico 
Čuješ 
za † Janeza Jagodiča, starše 
Jagodič, sorodnike 
za † Martina Jecla (obl), dve Mariji 
in Alojza Anderluha, Betko 
Stramšek 

 
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/

