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Evangelij: Spokorimo se in verujmo evangeliju Mr 1,14 20 
14Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v 
Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in 
govóril: 15»Čas se je dopólnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se 
in vérujte evangeliju!« 16Ko je šel ob 
Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in 
Andreja, Simonovega brata, ki sta 
metala mrežo v jezero; bila sta namreč 
ribiča. 17Jezus jima je rekel: »Hodita za 
menoj in narédil vaju bom za ribiča 
ljudi!« 18Takoj sta pustila mreže in šla za 
njim. 19Ko je šel malo naprej, je zagledal 
Jakoba, Zebedějevega sina, in njegovega 
brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in 
popravljala mreže. 20Takoj ju je poklical. 
In pustila sta očeta Zebeděja z najemniki 
v čolnu ter odšla za njim. 
 
RIBIČI LJUDI 

Čeprav Jezus ni vseh dvanajst 
apostolov izbral iz vrst ribičev, smemo 
reči, da so jedro apostolskega zbora 

sestavljali ribiči, kijih omenja današnji evangelij. 
Razni duhovni pisatelji so se spraševali, zakaj Jezus ni posegel med 

poljedelce, živinorejce, obrtnike, trgovce in druge poklice. Odgovarjali so, 
da apostol potrebuje široka obzorja, ki mu jih daje morje s svojimi 
daljavami in globinami. Izkusiti mora nepreračunljivost morskih valov in 
vetrov, pa tudi negotovost ulova, saj se nanj ne more nikoli zanesti. Ribič 
ne uporablja strelnega in morilnega orožja, rib ne preganja, marveč ujame 
le tiste, ki gredo same v njegovo mrežo. Naj bo njegov lov še kako 
uspešen, vedno se zaveda, da ostaja v morju nepregledna množina rib, ki 
mu ne bodo nikoli dosegljive. 

Ko je Jezus napovedal tem preprostim možem, da bo iz njih naredil 
ribiče ljudi, še sanjati niso mogli, kaj bo to pomenilo. 



Tesna obala Tiberijskega jezera se bo razprostrla najprej v obsežno 
rimsko cesarstvo, pozneje v srednjeveško Evropo in po odkritju Novega 
sveta v zaokroženo zemeljsko oblo. Iz kafarnaumskega ribiškega ceha 
bodo nastale cerkvene občine v Jeruzalemu, Antiohiji, Efezu, Korintu in 
drugod. Peter bo priveslal do Rima ter od tam dajal navodila velikim 
ladjam in malim barčicam, razkropljenim po vseh oceanih. Mreže iz 
konoplje bodo prepustili drugim, sami pa si bodo spletli nove mreže iz 
nove, evangeljske snovi, stkane iz resnic, naukov in dogodkov, ki so jih tri 
leta doživljali ob Učeniku. Spoznati bodo morali, da rib v te mreže ne bodo 
spravili z mečem, s katerim je Peter mahal na Oljski gori, ne z gromom, ki 
so ga klicali na samarijsko vas, ampak le z navdihom binkoštnega praznika. 
Kot ribiči ljudi bodo oznanjali, da po božji zamisli ni več ne Grka ne 
barbara, ne sužnja ne svobodnjaka, ne moškega in ženske, temveč smo vsi 
ena družina, od Boga ustvarjena in po Kristusu odrešena, določeni, da 
nekoč zaplavamo v polnino neslutenih razsežnosti Troedine skrivnosti 
Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Ali bi vse to zmogli brez Njega, ki jih je izbral in jim napovedal?  (Franc 

Cerar) 
 
SVETO PISMO 

Ko bi govoril vse jezike sveta, Svetega pisma pa ne bi živel, nisem nič. 
Ko bi imel vse znanje, a se ne bi napajal iz svetopisemske resnice, sem 

nekoristen. 
Nimam kaj svetovati, moje besede bi izpuhtele v praznino pozabe. 
Sveto pismo je sidro človeškega razuma, ogenj srčnosti in domovanje 

ljubezni. 
Nobena knjiga, ki je bila kdajkoli napisana, kjerkoli in od kogarkoli, se 

ne more z njo meriti. 
Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo tako, da bi jo čim prej predstavil 

bralcem. 
Sveto pismo pa je nastajalo skoraj 1500 let. Kakor da večna beseda, ko 

se zliva v zgodovino sveta, ne prenaša hitenja. Zvezki Stare zaveze, 46 po 
številu, so se zlagali večino tega časa. Knjige Nove zaveze, 27 po številu, pa 
so se rojevale skozi eno stoletje. 

Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem pismu, sprva niso zapisovali. 
Učitelji, navdihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja ustno izročali 
naslednjim rodovom. 

Kakšna kolektivna pamet in volja, da je sleherna Božja beseda ostala 
živa! 

Kakšna ljubezen do nebeškega dvora in njegove trajne govorice! 
Sveto pismo je knjiga o Bogu in človeku. 
Je večplastno pričevanje, ki vedno znova preseneča z novimi 

vsebinskimi odkritji. 
Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se zmorejo spustiti v njegova 

najgloblja spoznanja. 



Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne bi vsebovalo. Knjiga knjig je 
večno mlada, večno aktualna, večno resnična. Drugače biti ne more. 

Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se ponižno srce prikloni 
nedosegljivemu Učitelju. 

Človek izroča svojo majhnost Bogu, da bi se ga dotaknila živa beseda. 
Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo Božje ustave, ki je življenje. Peter Millonig 
 
SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM  
Svete maše z ljudstvom so zopet dovoljene, vendar ob upoštevanju vseh 
dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne 
razdalje).   
 
SVETI KRST 
Krst je lahko v krogu sorodnikov. 
 
POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE 
Cerkveni pogrebi so v krogu sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko pri 
vežici ali pa po pogrebu v cerkvi. 
 
VEROUK 
Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim 
starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih 
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), 
nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši. 
 
VEROUČNO SREČANJE NA ZOOMU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA 
V petek ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda povabljeni na veroučno 
srečanje preko zooma. Prosimo, da se tega srečanja preko zooma res 
udeležite. 
 

OBLETNICA SMRTI DEKANA IN MSRG. JOŽEFA GOLOBA 
V petek mineva 9 let od smrti dekana in monsinjorja Jožefa Goloba. V 
župnijo je prišel za župnika leta 1965 in je bil reden župnik do upokojitve 
leta 2001. 10 let je bival v domu starejših v Šmarju in se pozno zvečer 29. 
januarja leta 2012, poslovil iz tega sveta. Pogreb je bil 1. februarja, ki sta 
se ga udeležila mariborski nadškof in metropolit dr. Franca Kramberger in 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek ter 30 duhovnikov. Zato v soboto zvečer 
lepo povabljeni k obletni sveti maši za rajnega dekana Jožefa Goloba. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem letu nas čaka še zadnji in zaključni del 
obnove župnijske cerkve. Hvaležni smo vam 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. 
  
VERSKI TISK V LETU 2021  
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Če pa ga je kdo naročil po 
pošti ali ga odpoveduje, prosim sporočite. V tednu, ki je pred nami 
moramo tisk poravnati pri založbah. 



ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin 
 

3. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
25.1.2021 

spreobrnitev 
apostola 

Pavla 

8.00 za † Antona in Antonijo Pilko 
(obl)   
za † Jožeta Karnerja 

Torek 
26.1.2021 

sv. Timotej in 
Tit 

škofa 

8.00 za † Ano Šilec 
za † Franca Zvonarja 

Sreda 
27.1.2021 

sv. Angela 
Merici 

mučenec 

8.00 za † Ivana Cerovška            
za † Marijo Colnarič Lorber 
po osebnem namenu 

Četrtek 
28.1.2021 

sv. Neža 
uršulinka 

17.30 
18.00 

 

molitev za duhovne poklice 
za † Terezijo Brili 
za † Franca Jagodiča 

Petek 
29.1.2021 

sv. Konstancij 
škof 

18.00 za zdravje 
za † Martina Planinška 

Sobota 
30.1.2021 

sv. Martin 
mučenec 

18.00 za † Olgo Šket, 8. dan 
za † Zofko Šramel, 30. dan 
za † Martino Gajšek   
za † dekana Jožefa Goloba (obl) 

Nedelja 
31.1.2021 

4. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Janez 
Bosko 

duhovnik 

7.00 
 

9.00 
 
 
 

10.15 
 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Vinka Metličarja, 30. dan 
za † rodbino Gobec, starše 
Ogrizek, Antonijo Rozman 
za † Vinka Krajnca (obl) 
za † Jurija in Silvo Skale (obl) 
za † Jožeta Pajka (obl), Marijo in 
Jakoba Pogelška 
za † Janka Vražiča 

 

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/

