
19. MED LETOM                         9. AVGUST 2020                    Leto XX, štev. 33     
Evangelij (Mt 14,28–32) Oglasil pa se mu je 
Peter in rekel: »Gospod, če si ti, vêli mi, naj 
grem po vodi k tebi.« »Pridi!« mu je rekel. In 
Peter je stopil iz čolna in šel po vodi, da bi 
dospel do Jezusa. Ko pa je videl silni veter, se 
je zbal; začel se je potapljati in je zavpil: 
»Gospod, reši me!« Takoj je Jezus stegnil 
roko,ga prijel in mu rekel: »Malovernež, zakaj 
si dvomil?« In stopila sta v čoln in veter je 
nehal. 
 
BOŽJI SIN! 
V današnjem evangeliju na 19. nedeljo med 
letom beremo, da je Jezus »velel« svojim 
učencem, naj stopijo v čoln in se prepeljejo na 
drugo stran. Ni se jim dalo. Bili so utrujeni od 
delitve kruha in pobiranja koscev, kar se je 

dogajalo pred tem. K vsemu temu se je večerilo, obetala se je vetrovna noč. A so 
Jezusa pač ubogali. Ni bilo dovolj, da so jih do skrajnosti izmučili valovi, proti 
jutru jih je prestrašila še prikazen, nazadnje je pa še Peter skoraj utonil. Obupen 
večer in noč. Nevšečnost za nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker so Jezusovi. 
Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane, da skrbno molijo, redno hodijo v cerkev, 
pošteno živijo, pa jih Bog kar naprej tepe. Postavlja jih pred preizkušnje in jih 
spravlja v obup. Najbrž s svojimi tožbami pogosto pretiravajo, kolikor pa je v njih 
resnice, imajo odgovor prav v današnjem evangelijskem odlomku.  
Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne boža. Nenehno so se morali truditi, vse 
sile so morali napeti, … marsikatere njegove odločitve niso razumeli.  Včasih so 
se zaradi pomanjkanja vere celo potapljali. A so prišli tudi trenutki, ko so prevzeti 
nad Jezusovo modrostjo in močjo vzklikali: »Resnično si Božji Sin!« 
Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med njimi, koliko bolj velja podobna slika danes, 
med nami – Jezusovimi učenci sodobnega časa. Nič drugačni nismo, tudi situacije 
so pogosto podobne, vendar pomembno je, da kljub vsemu znamo čim večkrat in 
prepričljivo vzklikniti: »Resnično si Božji Sin!« Verujemo v to?! Po: Beseda da 
Besedo  
 
PRAZNIK SV. LOVRENCA: V ponedeljek je praznik sv. Lovrenca. Sveta maša pri sv. 
Lovrencu bo ob 9. uri. 



ROMARSKA SHODA NA SLADI GORI: V sredo ob 20. uri, vabljeni na romarski 
shod na Sladko Goro, kjer bo romarska sveta maša in po njej romarski vrtec okoli 
cerkve. Drugi marijanski romarski shod, z blagoslovom zelišč in sveč, bo v četrtek, 
ob 10. uri. Romarski shod bo vodil Janko Rezar župnik župnije Velenje – Sv. 
Martin. Lepo vabljeni na romanje k Sladkogorski Materi Božji. 
 

ROMARSKI SHOD NA TINSKEM: V petek, ob 19. uri, vabljeni na romarski shod na 
Tinsko. 
 
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE – PRAZNIK NAŠE ŽUPNIJE: V soboto je  
zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja. Za našo župnijo je to še prav 
poseben praznik, saj je naša župnijska cerkev posvečena Marijinemu 
vnebovzetju. Zato res povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ob 7., 9., in slovesni 
sveti maši ob 10.15., ki jo bo vodil g. Jože Andolšek, profesor na slovenski 
gimnaziji v Celovcu.  Med svetimi mašami bomo obnovili posvetitev slovenskega 
naroda Božji Materi Mariji.  
 

MOLITVENO BDENJE V CERKVI SV. ROKA IN SVETA MAŠA: V soboto lepo 
povabljeni na molitveno bdenje v cerkvi sv. Roka z začetkom ob 21. uri do 
polnoči, ko bo sveta maša v čast sv. Roku za zdravje in varstvo zoper kužne 
bolezni. Res lepo povabljeni, da se združimo v skupni in osebni molitvi, v besedi 
in pesmi hvalimo in prosimo Gospoda, naj nas obvaruje, kuge, lakote, vojske, 
treska in hudega vremena, naj nas na priprošnjo sv. Roka obvaruje bolezni na 
duši in telesu. Pridite molimo. 
 

PRAZNOVANJE GODU SV. ROKA: V nedeljo je god sv. Roka. Praznovanje njemu v 
čast bomo pričeli že v soboto 15. avgusta ob 17. uri, ko bo prvi romarski shod, 
slovesno mašo bo daroval srebrnomašnik gospod Srečko Hren, župnik župnije 
Celje – Sveti Duh. Po maši bodo litanije sv. Roka in blagoslov z Najsvetejšim. 
Na sam praznik v nedeljo, bodo svete maše ob 8., 9., 10. in ob 18. uri pri sv. 
Roku. Osrednja romarska sveta maša bo ob 10. uri, ki jo bo vodil pater Ernest 
Benko, župnik v Olimju. Letos še posebej povabljeni na romanje k sv. Roku, saj je 
sv. Rok eden glavnih priprošnjikov zoper kužne bolezni. Lepo vabljeni k 
prazničnemu bogoslužju k sv. Roku. Vabim vas, da poživimo romarski duh, naj 
čim več avtomobilov ostane v dolini. Svete maše bo možno spremljati tudi zunaj 
cerkve, saj bo poskrbljeno za klopi in ozvočenje. Ceste ne bomo zapirali, bodo pa 
redarji poskrbeli da bo moč urejeno parkirati. 
 
SVETE MAŠE PRIHODNJO NEDELJO : V nedeljo bo sveta maša ob 7. uri zjutraj v 
župnijski cerkvi. Pri sv. Roku bodo svete maše ob 8., 9., 10. in 18. uri. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE SV. ROKA: V petek ob 9. uri, naprošeni, da 
očistimo in okrasimo cerkev sv. Roka za praznične dni. 
 
DAR ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE: V prazničnih in romarskih bogoslužji bodo 
darovi namenjeni za obnovo župnijske cerkve. Bog vam povrni za vsak vaša dar.  



POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE: V času od ponedeljka 17. avgusta do petka 
21. avgusta bo potekal počitniški oratorij za otroke. Zaradi okoliščin bo število 
udeležencev omejeno na 50 otrok.  

19. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
10.8.2020 

sv. Lovrenc 
mučenec 

8.00 
9.00 

sv. Lovrenc 

za † Marijo in Ludvika Nunčič  
za † Ivana Krajnca (obl) 

Torek 
11.8.2020 

sv. Klara 
redovnica 

8.00 za † Stanislavo Verk  

Sreda 
12.8.2020 

sv. Ivana 
Šantalska 
redovnica 

8.00 
 

20.00 

za † Alojza Preka   
za † Pepeka in Marijo Orač 
romarski shod na Sladki Gori 

Četrtek 
13.8.2020 

sv. Pocijan 
papež 

10.00 
18.30 
19.00 

romarski shod na Sladki Gori 
molitev za duhovne poklice 
za † Heleno (obl) in Slavka 
Pogelška, Ivana Veternika 
za † Roka Metličarja (ob dnevu 
100 letnice rojstva), Tončeka 
Metliča (45 obl. smrti) 
za † Marijo Dobnik, 8.dan 

Petek 
14.8.2020 

sv. 
Maksimiljan 
Kolbe,muč. 

19.00 za † Dorotejo Pintar, 30. dan 
za † Rafaela Borovška (obl) 
za † Ivana Pilka (obl) 

Sobota 
15.8.2020 

VNEBOVZETJE 
DEVICE 

MARIJE – 
VELIKI 

ŠMAREN 
zapovedan 

praznik 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Vinkota Krajnca  
za † Franca Jagodiča, Marijo, 
Olgo in Angelo Ogrizek 
za † Ivana Jecla  
za † Antona Ribiča  
za † Marico Galuf, Frančeka, 
Angelco in starše Pogelšek, 
Pepco in Rudolfa Galuf 
za † Štefana Goloba 
za † Jožeta, Franca in Marijo 
Kadenšek, Alojza in Terezijo 
Guzej, rodbino Kajba 
za † Metoda Vrbeka (obl), Bredo 
Vražič, Franca Čakša 
za † Miha in Majdo Klajnšek 
za † Eriha Drofenika in družino 
Smeh 



17.00 
sv. Rok 

 
 
 
 
 
 
 

21.00 
sv. Rok 

 
00.00 

za † Rafaela Borovška 
za † Marijo, Toneta in Roka 
Metličarja, rodbino Hrovat, dve 
Mariji in Janeza Čebularja, Ivana 
Krajnca 
za † Antona Bračka 
za † Franca Žavski, dvoje starše, 
Ido in Karla Narat, brate in 
sestre 
molitveno bdenje v cerkvi sv. 
Roka na čast sv. Roku v boju 
zoper korona virus 
v čast sv. Roku za zdravje in 
varstvo pred kužnimi boleznimi 

Nedelja 
16.8.2020 

20. NEDELJA 
MED LETOM 

SV. ROK 
spokornik 

7.00 
župnijska c 

8.00 
sv. Rok 

 
 

9.00 
sv. Rok 

 
 
 
 

10.00 
sv. Rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 
sv. Rok 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Viktorja in rodbino Čakš, 
Marinko Kampuš, starše, brate, 
sestre Svetelšek  
za † Ivana Sovinca 
za † Martina Planinška, 30. dan 
za † Marijo in Antona Pirša, 
Ivana Trkmiča 
za † Jožefa Rodeža in rodbino, 
Ivana in Angelo Zdolšek, Ivana 
Šuca 
za † Antona in Antonijo 
Grobelšek, Marijo Šket, Bertija 
Tratnika, Amalijo in Jožeta 
Vosnerja, Angelco in Jožeta 
Perkoviča, brata Eda in Stanka  
za † Stanka Nunčiča, Franca in 
Amalijo Vrbek, Jožefa, Janeza in 
Antonijo Nunčič 
za † Frančaka Šolinca 
za † Jurija (obl) in Matildo Fajs, 
Franca Tamšeta, Ido Mihelak 
za † Antona in starše 
Kramperšek, dva brata in starše 
Čakš 
za † Marijo Colnarič Lorber 
za † Hedviko Lorger 

 
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/

