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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,37-42) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Kdor 
ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene 
vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, 
ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in 
ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde 
svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje 
življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme 
vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, 
sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme 
preróka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preróka; 
in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo 
dobil plačilo pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec 
hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj 
učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil 
svojega plačila.« 
 

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 
Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonarskega govora, s 

katerim Jezus poučuje dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po 
vaseh Galileje in Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena vidika za življenje 
učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor 
katera koli druga vez; drugi pa je, da misijonar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in 
po njem ljubezen nebeškega Očeta. Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko je 
Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta učenec »prozoren« 
za to navzočnost.  

»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden ...« pravi Jezus. 
Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, 
čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato, ker bi od 
nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti, nasprotno – ker je do učitelja 
potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, tako laika, laikinjo, 
duhovnika, škofa … mora biti to prednostni odnos. 

Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z Gospodom Jezusom, 
postane njegov predstavnik, njegov »veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, 
kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da jim Jezus sam, ko pošilja svoje 
učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, mene sprejme; in kdor mene 
sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Mt 10,40). Potrebno je namreč, da 
ljudje zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično »Gospod«, je resnično 
središče življenja ter vse v življenju. Ni pomembno, če ima, kakor vsaka človeška 



oseba, svoje meje, tudi svoje napake, da le ima ponižnost priznati jih in da nima 
razdvojenega srca.  

»Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako ne gre. 
Dvojnost ni krščanska. Z njo nisem pošten ne do sebe ne do drugih. Zaradi tega 
Jezus moli k Očetu, da učenci ne bi zapadli posvetnemu duhu. Ali si namreč z 
Jezusom, z Jezusovim duhom – ali pa te vodi posvetni duh. 

Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od 
sebe same ter dati nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam 
s svojo materinsko priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni in veseli misijonarji 
evangelija. Po: papež Frančišek 
 
PRAZNIK APOSTOLOV SV. PETRA IN PAVLA (29.6): V ponedeljek je praznik 
apostolskih prvakov sv. Petra in Pavla. Sveti maši bosta ob 9. In 19. uri. 
Povabljeni.  
 
NAŠI RAJNI: Umrl je Alojz Gobec iz Šmarja. Pogrebna sveta maša v avli vežice in 
nato pogreb bo v torek ob 16. uri. Spomnimo se ranjega v molitvi.a 
 
LEPA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU (5.7): Prihodnjo nedeljo bomo ob 10.30 uri 
obhajali lepo nedeljo s Telovsko procesijo pri sv. Tomažu. Zato v nedeljo svete 
maše ob 10.15 v župnijski cerkvi ne bo. Lepo vabljeni k sv. Tomažu. 
 
PRVI ČETRTEK (2.7.): Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi in sveti maši 
za duhovne poklice. 
 
PRVI PETEK (3.7): Petek je prvi v mesecu. Sveti maši bosta ob 9. in 19. uri. Lepo 
povabljeni k molitvi. 
 
PRVA SOBOTA (4.7): Na prvo soboto vabljeni k tihi molitvi pred Najsvetejše do 
22. ure. 
 
PRVA NEDELJA (5.7.): Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen 
za obnovo župnijske cerkve. 
 
MOLITVENO SREČANJE KLJUČARJEV IN ŽPS (6.7): V ponedeljek, 6. julija, ob 20. 
uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Jankotu Čakšu v 
Krčevine. 
 
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.  
 
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 juliju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz  Dvora. 
Vernikom iz Koretnega, Konuškega in Šerovega, ki ste v mesecu juniju skrbeli za 
vse to se lepo zahvaljujemo. 



13. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
29.6.2020 

SV. PETER IN 
PAVEL 

apostola in 
mučenca 
praznik 

9.00 
 
 

19.00 

za † Rudolfa Zidarja  
za † Toniko Došler 
za † Silvota Hostnika 
za † Viktorja Čakša (obl)  
za † Ivana Sovinca   
za † Antona Bračka 
za † Vincenca in Karolino Cvetko 

Torek 
30.6.2020 

sv. mučenci 
rimske Cerkve 

8.00 po osebnem namenu 
za † Marijo Nunčič 

Sreda 
1.7.2020 

sv. Estera 
svetopis. žena 

8.00 za † starše in brate Cverlin  
za pozabljene duše v vicah 

Četrtek 
2.7.2020 

sv. Frančišek 
Regis 

duhovnik 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Mimico Žnidaršič (obl), 
rodbino Metličar in starše 
Jernejšek 
za † Marico Herič 

Petek 
3.7.2020 

sv. Tomaž 
apostol 

9.00 
19.00 

za † Ano Kos 
za † Franca Jagodiča, Marijo in 
Olgo Ogrizek   
za † Ano Anderluh 

Sobota 
4.7.2020 

sv. Ema 
kneginja 

19.00 za † Antona Kramperška 
za † Alojza Preka  
za † Franca Zvonarja 

Nedelja 
5.7.2020 

14. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Urh 
škof 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

 
10.30 

sv. 
Tomaž 

 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Jožeta (obl) in Terezijo Jecl 
za † Marijo Drobnak (obl), 
sorodnike 
za † Veroniko in Viktorja Krajnca 
za † dva Ivana, Heleno in Janka 
Sovinca, Alojza Urbančiča 
za † Franca Čakš, Metoda Vrbeka, 
Bredo Vražič, stare Smuk 
za † starše in dva brata Čakš, brata 
in starše Kovačič 
za † Alojza (obl) in Terezijo Guzej, 
Franca in Marijo Kadenšek, 
rodbino Kajba 
za † Justino Zidar 
za † Marjana Čuježa 
za † Marijo Karner 
za † Janeza Čakša 



SLOVANSKA APOSTOLA SVETI CIRIL IN METOD (14. nedelja med letom) 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16) Tisti čas je Jezus govoril: Jaz 
sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, 
ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži 
– in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. 
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene 
pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge 
ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale 
bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 
 

14. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

6.7.2020 
sv. Marija 

Goreti, muč. 
8.00 za † Zinko Jecl  

Torek 
7.7.2020 

sv. Vilibald 
škof 

8.00 za † Ano Pekošak 

Sreda 
8.7.2020 

sv. Gregor 
Grassi, škof 

8.00 za † Berto Vouk   
za † Alojzija in Slavico Krajnc 

Četrtek 
9.7.2020 

sv. Hadrija III. 
papež 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Genovefo Šrimpf 
za † Martino Grobin 

Petek 
10.7.2020 

sv. Amalija 
redovnica 

19.00 za † Alojza Gobca, 8. dan 
za † rodbino Pisanec 

Sobota 
11.7.2020 

sv. Benedikt 
opat 

19.00 za † Alojza Terčiča (obl), družino 
Štumberger 
za † Angelo Kovač    

Nedelja 
12.7.2020 

15. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Mohor in 

Fortunat 
mučenca 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Antona (obl) in Marijo Jager 
za † Nežo (obl) in Ivana Verk 
za † družino Korošec, Maksa, 
Terezijo in Avguština Fišerja, 
zahvala za zdravje 
za † Viktorja, Nežiko in Tomaža 
Ojsterška, Viktorja Lončarja 
za † Marijo in Antona Piraša, Ivana 
Trkmiča 
za † Ivanko in Vladimirja Pavška, 
družino Pavšek in Kosmač 
za † Štefana Goloba 
za † Veroniko in Antona Mavsar 
za † Heleno in Slavka Pogelška, 
stare starše Habot in Pogelšek 
za † Milko Arzenšek  

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/

