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Evangelij: Jezus naroči krščevati v 
imenu Očeta in Sina in Sv. Duha Mt 
28,16 20 
16Tisti čas se je enajst učencev 
odpravilo v Galilejo na goro, kamor 
jim je bil Jezus naróčil. 17Ko so ga 
zagledali, so se mu do tal priklonili, 
nekateri pa so dvomili. 18Jezus je 
pristopil in jim spregovóril: »Dana mi 
je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 
19Pojdite torej in poučujte vse 
narode. Krščujte jih v imenu Očeta in 
Sina in Svetega Duha 20in učite jih 
izpolnjevati vse, kar koli sem vam 
zapovedal! In glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.« 
 

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, 
VODITE ME! 

Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti 
od vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da nas enkrat v času pokliče v življenje po 
sodelovanju dveh, ki ju je povezal z darom stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo 
iz ust ljudi: »Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, bolj krčansko!« A prav v tem 
času, v katerega nas je postavil najmodrejši Bog Oče, moramo izpolniti tisto 
zamisel, ki jo ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil namesto nas. 

V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje: »Nič nam ne bi koristilo, 
da smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da smo odrešeni.« Odrešenje je na 
poseben način delo druge Božje osebe, ki je postala človek. Jezus je naš brat in 
prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE! 
Z medsebojno ljubeznijo postanemo pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki jo je 
do nas pokazal Božji Sin. Samo žrtev, samo darovanje samega sebe odrešuje. S 
tem nas je odrešil in nam pokazal pot. Po velikem petku in velikonočnem jutru 
ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne bila del odrešenja. 

Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli življenje v izobilju«. 
Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, tolažnika in 
posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apostolom ob odhodu s 



tega sveta in ga poslal na binkoštni dan v podobi ognjenih jezikov. Sveti Duh je 
Božji ogenj. Ogenj uničuje vse, kar je lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je 
plemenitega, se v ognju prečisti. Ogenj Svetega Duha hoče v naših srcih použiti 
vse, kar je slabega, Boga nevrednega. Tistemu, kar je v nas plemenitega in 
dobrega, pa hoče dati še večjo vrednost. 

Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana, je 
temeljna resnica naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v 
nas prihaja dobrota Očeta, ljubezen Sina in moč Svetega Duha. Po: S. Čuk, 
 

ŠKOFOVSKO POSVEČENJE NOVEGA CELJSKEGA ŠKOFA: Danes ob 15. uri 
bo v Gornjem Gradu posvečen novi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. 
Slovesnost boste lahko spremljali po TV Slovenija 2 program. 
 

VEROUK: V tem tednu je verouk samo za 3, 8. in 9. razred. Ostali razredi 
so veroučno leto že zaključili. 
 
PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI 
V četrtek je zapovedan praznik Svetega Rešnjega telesa in Krvi. Sveti maši 
bosta ob 9. in 19. uri. Pri večerni sveti maši bo v cerkvi pri daritvenem 
oltarju ena postaja Telovske procesije in blagoslov z Najsvetejšim. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE 
V času počitnic župnija vabi otroke na počitniški oratorij, ki se bo odvijal 
od 5. do 9. julija (I. termin) in od 23. do 27. avgusta (II. termin). Otroci so 
prijavnice dobili pri verouku, so pa tudi na spletni strani župnije. 
 
TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILO 
V sredo, četrtek in petek imajo veroučenci 3. a razreda in njihovi starši 
tridnevno duhovno pripravo na prvoobhajilo ob 19. uri v župnijski cerkvi. 
Starši imate pred in med sveto mašo priložnost za sveto spoved. 
 
SOLVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHJILA ZA VEROUČENCE 3. A RAZREDA 
V nedeljo bo ob 12. uri, slovesnost prvega svetega obhajila za veroučence 
3. a razreda. Lepo povabljeni tudi sorodniki. 
 
ČIŠČENJE CERKVE IN NJENE OKOLICE ZA SLOVESNOT PRVEGA SVETEGA 
OBHAJILA 
Starši prvoobhajancev 3. a razreda naprošeni, da v petek ob 18. uri, 
pripravijo cerkev in njeno okolico za slovesnost prvega svetega obhajila.  
 
PRVOOBHAJANSKI DAN ZA PRVOOBHAJANCE 3. C  RAZREDA 
V petek bodo prvoobhajncei 3. c razreda imeli prvoobhajnski dan. 
Zberemo se ob 17. uri pri veroučnih učilnica pri župnišču, zaključili bomo 
ob 19. uri s sveto mašo h kateri so povabljeni tudi starši. 



DRUGI PRVOOBHAJANSKI DAN ZA PRVOOBHAJANCE 3. B  RAZREDA 
V soboto bodo prvoobhajanci 3. b razreda imeli drugi prvoobhajanski dan. 
Zberemo se ob 17. uri pri veroučnih učilnica pri župnišču, zaključili bomo 
ob 19. uri s sveto mašo h kateri so povabljeni tudi starši. 
 
PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME 
Smo v času duhovne priprave na zakrament svete birme. V tem času 
birmanci pišejo svoj birmanski dnevnik. Zato povabljeni vsi birmanci, starši 
in botre, da prihajate k sveti maši ob nedeljah ali med tednom, ter tako 
skupaj delamo duhovno pripravo na sveto birmo. Sveta birma bo v soboto 
19. junija. Razdeljena bo na dva termina ob 10. uri in ob 12. uri. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 19. uri. Ta dan bo 
obisk bolnikov na domu. 
 
PRVA SOBOTA 
Sobota je prva v mesecu, po večerni sveti maši povabljeni k tihi molitvi 
pred Najsvetejšim. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo 
namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu juniju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Koretnega, Konuškega in Šerovega. 
Vernikom iz Zastranja in Šmarja, ki ste v mesecu maju skrbeli za vse to se 
lepo zahvaljujemo. 
 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Ponedeljek 
31.5.2021 

obiskanje 
Device 
Marije 

8.00 za † Franca Zvonarja   
za † Alojzija in Slavico Krajnc 

Torek 
1.6.2021 

sv. Justin 
mučenec 

8.00 za † Ano Anderluh   
za † Olgo Šket 

Sreda 
2.6.2021 

sv. Erazem 
škof 

8.00 
 

19.00 

za † Zinko Jecl                
za † Antona Ribiča 
za † Dorotejo Pintar 
za † Marijo Lah 



Četrtek 
3.6.2021 

SVETO 
REŠNJE TELO 

IN KRI 
zapovedan 

praznik 

9.00 
 
 
 
 

19.00 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivana Sovinca 
za † Rudolfa Zidarja 
za † Silvota Hostnika 
za † Frančišeka in Frančiško Golež 
za † Miciko Lorger 
za † Ivana Cerovška 
za † Antona Bračka 

Petek 
4.6.2021 

sv. Peter 
Veronski 
mučenec 

9.00 
19.00 

za † Toniko Došler  
za † Milko Hrovat, 30. dan   
za † Marijo Colnarič Lorber 

Sobota 
5.6.2021 

sv. Bonifacij 
škof 

19.00 
 

 

za † Ano (obl) in Jožico Kos 
za † Jurija Hajnška, sorodnike, za 
zdravje  
za † Gregorja in Veroniko Rožanc, 
Martina in Marijo Kokot 
za † Marjana Fira 
tiha molitev pred Najsvetejšim 

Nedelja 
6.6.2021 

10. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Norbert 

škof 

7.00 
 

9.00 
 
 
 

10.15 
 
 
 
 

12.00 
 

19.00 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivanko Anderluh (obl) 
za † Alojza Preka 
za † Antona in Olgo Ostrožnik    
za † Marijo Kokol 
za † Marijo Hrovat, 30. dan 
za † Karla Pogelška (obl), Karla in 
Alojzijo Novak  
za † Marijo Murko 
za † Janeza in Marijo Čakš 
slovesnost prvega svetega 
obhajila za 3. a razred 
za † Franca Jagodiča, Olgo in 
Marijo Ogrizek 
za † Hedviko Lorger 
za † Nežko Lah 
za † Mihaela Zidarja 

 

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/

