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Evangelij: Ozdravil je raznovrstne bolnike Mr 1,29 39 
29Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice 
in se z Jakobom in Janezom takoj 
napótil v Simonovo in Andrejevo 
hišo. 30Simonova tašča je ležala, ker 
je bila vročična, in brž so mu 
povedali o njej. 31Pristópil je, jo prijel 
za roko in jo vzdignil. Vročica jo je 
pustila in ona jim je stregla. 32Ko pa 
se je zvečerilo in je sonce zašlo, so 
prinašali k njemu vse bolnike in 
obsedene. 33Vse mesto se je zbralo 
pred vrati. 34In ozdrávil je veliko 
bolnikov z različnimi boleznimi in 
izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim 
ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali. 
35Navsezgodaj, ko je bilo še čisto 
temno, je vstal, se odpravil ven na 
samoten kraj in tam molil. 36Simon in 
njegovi tovariši so mu sledili. 37Ko so 
ga našli, so mu rekli: »Vsi te bližnja 
naselja, da bom tudi tam oznanjal, 
kajti za to sem prišel.« 39In prihajal je 
v njihove shodnice, oznanjal po vsej 

Galileji in izganjal hude duhove. 
 
KAKO PA MI OZNANJAMO EVANGELIJ? 
V današnjem evangelijskem odlomku nam evangelist Marko pripoveduje, 
kako je Jezus po čudežih ozdravljanja, ko so ga ljudje iskali, ker jim je bilo 
to zelo všeč, dejal: »Pojdimo drugam v bližnja naselja da bom tudi tam 
oznanjal, kajti zato sem prišel.« Ni bil potujoči zdravnik, temveč potujoči 
učitelj. Vendar se pri njem nauk ni nikoli ločil od življenja. Kar je govoril, je 
s svojim življenjem potrjeval. To doslednost Jezus pričakuje in zahteva tudi 
od nas. 
Apostol Pavel je zapisal: »Če oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se 
ponašal, saj je to zame nujnost. Kajti gorje meni, če evangelija ne bi 
oznanjal!« Te besede veljajo tudi za vsakega izmed nas. Najprej tako, da 



evangelij vidimo, da ga oznanjamo z življenjem. Da ne živimo »na 
predalčke«: v enem je življenje čez teden, v drugem pa nedelja oziroma 
tista urica, ki jo posvetimo Bogu. Te besede na poseben način veljajo za 
tiste, ki imajo posebno nalogo oznanjati in vzgajati – to so starši, 
vzgojitelji. Sodobno vzgojeslovje, ki se mu učeno reče pedagogika, je 
pričelo širiti prepričanje, da moramo delati z otroki v rokavicah, na mehko. 
Tu je treba reči: po pameti! Vzgoja mora biti zasnovana na ljubezni, 
ljubezen pa včasih zahteva tudi odločnost, žrtev. Koliko je staršev, ki 
zaradi neke napačne ljubezni ne vršijo svoje dolžnosti vzgojitelja, ne 
oznanjajo evangelija, kakor ga svojim otrokom lahko oznanijo le oni. 
Manjka jasna, odločna beseda, manjka pa tudi zgled življenja.  
Za starše, ki so po svojem stvariteljskem poslanstvu prvi vzgojitelji, pa tudi 
za nas vse velja: če evangelij oznanjamo le z lepimi besedami, trosimo 
suho listje; evangelij, ki se »utelesi« in oblikuje najprej naše življenje, pa je 
kvas prenove in življenjske svežine. Po: S. Čuk 
                       
11. FEBRUAR – LURŠKA MATI BOŽJA – SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

Cerkev jih je potrdila in na današnji 
dan, na obletnico prvega prikazanja, 
obhaja spomin lurške Matere božje. 11. 
februarja 1858 je šla je šla štirinajstletna 
Bernardka s sestro in sosedo nabirat drva 
k rečici Gave. Bernardka je zaostala, ko si 
je sezula nogavice. da bi prebredla vodo. 
Bila je pred votlino in v njej je zagledala 
čudovito lepo gospo v belem, ki jo je 
smehljaje povabila naprej in skupaj sta 
molili rožni venec. Prijateljici nista nič 
videli. Čez tri dni je Bernardka z nekaj 
dekleti spet šla k votlini in gospa, ki se ji je 
spet prikazala, je z njo govorila v lurškem 
narečju, ki je mešanica španščine in 
francoščine. Rekla ji je, naj prihaja 
naslednjih petnajst dni vsak dan k votlini. 
Doma so ji strogo branili, tudi mestne 
oblasti so ji hotele preprečiti prihod k votlini. "Obljubila sem Gospe!" je 
dejala Bernardka in prihajala vsak dan. Zbiralo se vedno več pobožnih 
gledalcev in radovednežev. Pri prikazanju 24. februarja je Gospa naročila 
Bernardki: "Pokora! Molite za spreobrnjenje grešnikov!" Naslednji dan ji je 
velela, naj gre pit vodo iz majhne luže blizu votline. Ker vode ni mogla 
zajeti, je začela kopati z rokami in iz zemlje je privrel studenec; ki teče še 
danes in ob katerem so že mnogi bolniki dobili zdravje, ko so se v tej vodi, 
speljani v kopeli, umili. 

Ko je 2. marca Gospa naročila Bernardki, naj duhovnikom sporoči, da 
nad votlino sezidajo kapelo in naj ljudje tja romajo v procesiji, si je 



nakopala jezo domačega župnika. Ta je postavil pogoj: zidali bomo, če 
Gospa pove svoje ime in če stori, da vzcveti rožni grm pod votlino. 
Drugega pogoja ni izpolnila, svoje ime pa je povedala med prikazanjem 25. 
marca. Dejala je: "Brezmadežno spočetje sem!" Tako je potrdila versko 
resnico, ki jo je štiri leta pred razglasil papež Pij IX. Sledili sta še dve 
prikazanji: 7. aprila in 16. julija. 

Štiri leta kasneje je Cerkev po natančni in strogi preiskavi potrdila 
nadnaravni značaj teh prikazovanj. Takrat je bila Bernardka varovanka 
redovnic v Lurdu. Leta 1866 se je udeležila posvetitve oltarjev v spodnji 
cerkvi nad votlino, potem pa je odšla v samostan usmiljenk v Nevers v 
osrednji Franciji, kjer je z ljubeznijo stregla bolnikom vse do svoje smrti 16. 
aprila 1879. Leta 1933 je bila razglašena za svetnico. Lurd je že sto trideset 
let kraj molitve in milosti, ki ga vsako leto obišče na milijone romarjev. 
 
SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM: Svete maše z ljudstvom so zopet dovoljene, 
ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem 
rok, medosebna razdalja).   
 
SVETI KRST: Krst je lahko v krogu sorodnikov. 
 
POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE: Cerkveni pogrebi so v krogu 
sorodnikov. Pogrebna sveta maša, v tem korona času, 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 SPLETU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA: V petek 
ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda zopet povabljeni na veroučno 
srečanje preko spleta. Ker gre to v sklop priprave na sveto birmo. Prihaja 
pa do težav, ker je kar dobršen del birmancev neodziven, ozirom vse 
skupaj postaja zelo ne resno s strani veroučencev. Zato vse spodbujam in 
vabim k sodelovanju. 
 
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA: V petek 
ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno srečanje 
preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje. 
 
NAŠI RAJNI: Umrl je Ivan Šuc iz Močel. Pogreb bo v torek ob 14. uri. Po 
pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi. Umrla je Marija Filkovič iz 
Jazbin. Pogreb bo v sredo ob 15. uri. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski 
cerkvi. Umrl je Božidar Kajba iz Kamenika. Pogrebna sveta maša v avli 
vežice in pogreb bo v petek ob 13. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi. 



OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Dela v cerkvi počasi potekajo dalje. 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.  
 
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu februarju čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Predence, Vinskega vrha, Cerovca, Kamenika in Ješovca. 
 

5. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
8.2.2021 

sv. Hieronim 
Emiljani 
redovnik 

8.00 za † Vido Krašovec   
za † Ano Pekošak 

Torek 
9.2.2021 

sv. Apolonija 
mučenka 

8.00 za † Franca Zvonarja  
za † Genovefo Šrimpf 

Sreda 
10.2.2021 

sv. 
Sholastnika 
redovnica 

8.00 za † Zinko Jecl              
za † Lojzeta in Slavico Krajnc 
po namenu 

Četrtek 
11.2.2021 

Lurška Mati 
Božja 

17.30 
18.00 

 

molitev za duhovne poklice 
za † Božidarja Kunstiča, 30. dan 
za † Iztoka Cerovška 

Petek 
12.2.2021 

sv. 
Humbelina 
redovnica 

18.00 za † Franca Felicijan (obl), Tomota 
in Jožico Drakšič 
za † Veroniko Krajnc 

Sobota 
13.2.2021 

sv. Jordan 
Saški 

redovnik 

18.00 za † Nežo in Feliksa Zagajška 
za † Ivana Trupeja, 30.  dan 
za † Leopolda Černoša, 30. dan 
za † Ano in Florjana Černoša (obl), 
brate in sestre Černoša in Zidar 

Nedelja 
14.2.2021 

6. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Valentin 

mučenec 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.15 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Stanka Nunčiča, Antonijo in 
Franca Vrbeka, Antonijo, Jožefa in 
Janeza Nunčiča 
za † Marijo Kokol 
za † Mihaela Zidarja 
za † Antona Stoklasa (obl) in 
Marijo Bač 
za † Martino Grobin  
za † Frančišeka Goleža  
za † Antona Ostrožnika 

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/

