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Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti (Lk 2,22-40) 
Ko so se dopolnili dnevi 

Marijinega očiščevanja po 
Mojzesovi postavi, so Jezusa 
prinesli v Jeruzalem, da bi ga 
postavili pred Gospoda, kakor je 
zapisano v Gospodovi postavi: 
Vsak moški prvorojenec naj bo 
posvečen Gospodu, in da bi 
žrtvovali dve grlici ali dva 
golobčka, kakor je rečeno v 
Gospodovi postavi. 

Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki 
mu je bilo ime Simeon; bil je 
pravičen in bogaboječ. Pričakoval 
je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je 
bil nad njim. In Sveti Duh mu je 
razodel, da ne bo videl smrti, 
dokler ne bo videl Gospodovega 
maziljenca. V Duhu je prišel v 
tempelj. In ko so starši prinesli 
dete Jezusa, da bi zanj opravili vse 
po običaju postave, ga je tudi 
Simeon vzel v naročje, slavil Boga 

in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si 
obljubil s svojo besedo. Kajti moje oči so videle Odrešenika, ki si ga poslal 
vsem ljudstvom: luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega 
ljudstva.« 

Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. 
Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je 
postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu 
bodo nasprotovali, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli 
mnogih src.« 

Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila 
je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato 



pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, 
ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je 
prišla v tempelj počastit Boga. In pripovedovala je o otroku vsem, ki so 
pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi 
postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. 

Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja 
milost je bila z njim. 
 
DRUŽINA JE SVOJEVRSTNO SVETIŠČE 

Praznik svete družine je. Praznik vseh družin. Ta je postavljen v čas 
prostih dni, ko se večina članov družine mirno zbere in ob božični 
skrivnosti poživlja družinsko življenje. Cerkev želi, da bi prav v božičnem 
prazniku odkrivali in uresničevali duhovno globino družine.  

Božja beseda, ki smo jo poslušali, je vsebinsko zelo bogata: 
starozavezna modrost nas poučuje, da v družini, kjer ni Boga, ne more biti 
pravega reda; pisatelj novozaveznega odlomka nam omenja, katere 
lastnosti so nujne za resnično družinsko srečo. Evangelist Luka pa nam 
kaže na sveto družino kot na vzor sleherne prave družine. 

V današnjem času vsi čutimo, da je sodobno družinsko življenje 
drugačno od tistega, kar je bilo značilno za družinsko življenje v 
preteklosti. Težko je reči, kdaj in kaj je bilo bolje. Kristjani danes 
poudarjamo, tako kot vedno, da tam, kjer ni Božje avtoritete, tudi 
človeška avtoriteta nima pravega temelja. V Svetem pismu je rečeno: 
Gospod je dal človeku čast pri otrocih. Gotovo je, da starši, ki vzgajajo 
svoje otroke za Boga, delajo tudi za svojo osebno srečo. 

Bog je z družino imel svoje načrte. Družina naj bi bila prostor, kjer  
kristjani drug drugemu pomagamo v ljubezni, ki jo prešinja vera. Prav taki 
ljubezni poje hvalnico sveti Pavel in našteva lastnosti, ki naj bi jih gojili v 
družini: iskreno vdanost, velikodušno ljubezen, medsebojno podrejenost. 
Družina naj bi bila nadnaravno svetišče, kjer kraljujeta mir in molitev, 
Božja beseda in hvaležnost. 

Kristus je dobro vedel, da mora najprej odrešiti družino, če hoče 
odrešiti človeštvo. Zato je prišel na svet v družin in v njej živel večino 
svojega zemeljskega življenja. Po: T. Kompare 
 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: Zaradi slabe epidemiološke slike 
v regiji in solidarnosti do zdravstvenega osebja, so svete maše do 
nadaljnjega brez udeležbe ljudstva. 
1. Cerkev bo odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času 
povabljeni k osebni molitvi. 
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki 
mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. Nedeljske in 
praznične svete maše bomo prenašali po facebook strani (obnova 
župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah), ob 9. uri. 



3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med 
tednom pa ob 17.45 uri. 
4. Krst je lahko v družinskem krogu. 
5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
 
STARO LETO – SILVESTROVO 
V četrtek je staro leto, zadnji dan v letu. Ob 19. uri bo sveta maša z 
zahvalno pesmijo. Sveto mašo boste lahko spremljali prek spleta. 
 
NOVO LETO 
V petek je novo leto, praznik Marije Božje Matere. Ob 9. uri, bo sveta 
maša, ki jo lahko spremljate prek spleta. 
 
BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV IN DRUŽIN 
Zaradi vsem znanih razmer letos božičnih blagoslovov domov in družin ne 
bo. Če pa bi kdo želel blagoslov pa naj nam sporoči in se bomo dogovorili 
za blagoslov doma in družine. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Vinko Metličar iz Jazbin. Pogreb pokojnega bo v ponedeljek 
4.1.2021 ob 14. uri. Sveta maša zanj bo v nedeljo 3.1. 2021 ob 9. uri. 
 
SVETE MAŠE ZA RAJNE IN DRUGE NAMENE 
Tudi v tem času lahko darujete za svete maše za svoje pokojne sorodnike 
ali druge namene. Mašni namen lahko oddate v poštni predal pri župnišču 
ali vsak dan po obhajilu v cerkvi, lahko pokličete tudi po telefonu ali 
napišete po elektronski pošti. 
 
SPREMEMBA BANČNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ŽUPNIJE 
S 1. januarjem ima župnija zaradi združevanja bank nova dva transakcijska 
računa: TRR: SI56 0400 1004 7403 016 (redni račun), TRR: SI56 0400 1004 
6471 719 (račun za obnovo cerkve) 
 
DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE IN ŽUPNIJSKO CERKEV 
Že več kot dva meseca ni svetih maš z ljudstvom in tudi nedeljskih nabirk, 
ki je edini vir dohodka. Hvala vsem, ki z darovi podpirate župnijo tudi v teh 
časih. Priporočamo ste tudi v prihodnje za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga 
lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. 
Hvala za razumevanje in pomoč.  
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar 
 
VERSKI TISK V LETU 2021  
Družina – 119,60€, Ognjišče – 33,50€, Mohorjeve knjige za leto 2022 – 49 
€, Prijatelj 12€, Misijonska obzorja 10€. Prosim, da ostanete naročniki 
verskega tiska, četudi so takšne razmere in ni rednih sv. maš. Vse to se bo 
uredilo. Po božiču bom razumel, da boste tisti, ki ste bili naročniki do sedaj 



in niste naročnine odpovedali, naročniki verskega tiska tudi v prihodnje. 
Dobrodošli tudi novi naročniki verskega tiska.  
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 

Ponedeljek 
28.12.2020 

Nedolžni 
otroci 

mučenci 

 za † dve Mariji, Franca in 
Frančišeka Goleža, starše, stare 
starše in sorodnike     
za † Franca Šketa 
po namenu  

Torek 
29.12.2020 

sv. Tomaž 
Becket  

škof 

 za † Ido Lorger (obl) 
za † Antonijo Čakš 
po namenu 

Sreda 
30.12.2020 

sv. Feliks I.  
papež 

 za † Ota Žnidarja             
za † Toniko Došler 
po namenu 

Četrtek 
31.12.2020 

sv. Silvester 
papež 

STARO LETO 

19.00 
 

za † Marijo in Albina Bosnarja 
za † Martina Furmana 
v zahvalo 

Petek 
1.1.2021 

MARIJA, 
SVETA BOŽJA 

MATI 
NOVO LETO 

9.00 za † stare starše Marijo in 
Štefana Lipuša, stare starše Nežo 
in Jožeta Kadenška 
za † Jožeta Stoklasa, starše Šket 
in brate Šket 
za † Rudija Straška 

Sobota 
2.1.2021 

sv. Bazilij 
Veliki 
škof 

 za † Franca Štunfa, Marijo Turšič, 
Terezijo Rojnik  
za † Marijo Majcen 
po namenu 

Nedelja 
3.1.2021 

2. NEDELJA 
PO BOŽIČU 

Presveto 
Jezusovo ime 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Vinka Metličarja (pog) 
za † Milana Straška (pog) 
za † Marijo (obl) in Ivana Turka, 
Minko in Franca Drozg, Leopolda 
Nunčiča 
za † Franca Fajsa (obl) rodbino 
Fajs in Čakš, sorodnike 
za † Olgo Svetelšek (obl) 
za † Marijo in Jožefa Trebovc, 
sorodnike 
za † Heleno in Franca Ogrizka 

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/

