
1. ADVENTNA            ÷          28. november 2021          ÷         Leto XII, štev.49   
Evangelij: Naše odrešenje je blizu Lk 21,25 28.34 36 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 25 
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. 
Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi 
bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo ginili od 
strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad 
ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 
27In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na 
oblaku z močjo in veliko slavo. 28Ko se bo to 
začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite 
glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« 
34»Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena 
z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi 
skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada 
kakor zanka. 35Prišël bo namreč nad obličje 
vse zemlje. 36Zato čujte in vsak čas molíte, da 
bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo 
zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.« 

 
BOG SVOJIH NIKOLI NE ZAPUSTI 

Stiska, bolečina in negotovost so del življenja vsakega človeka. V našem 
času tudi hitenje, stresi, živčnost, neurejeni in trpeči odnosi. V evangeliju 
Jezus opisuje še težje trenutke stiske, ko se bodo »nebeške sile majale« in ko 
bodo ljudje »ginili od strahu«. Resnost teh evangeljskih besed zlasti občutimo 
takrat, ko trpimo ali ko vidimo nepravilnosti ter krivice v družbi in nas je strah 
za svojo prihodnost, prihodnost drugih, zlasti otrok. »Nas hoče torej še 
Kristus prestrašiti, ko obljublja še večjo stisko in strah, celo propad celega 
vesolja?« se bo kdo nejevoljno vprašal. Ravno nasprotno! Kljub temu da bo 
med narodi velika stiska in bodo nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v 
Boga, ni treba bati. Ko se bodo dogajale najstrašnejše stvari, se spomnimo 
Kristusovega naročila: »Vzravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se 
približuje.« Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v največji nesreči ne bo zapustil. 
Da bi pa prepoznali Gospoda, ki nevsiljivo vstopa v naše življenje, moramo 
biti čuječi: »Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in 
pijanostjo in z življenjskimi skrbmi ...« Bog vstopa v naše življenje in nam želi 
biti blizu ter nam želi pomagati v naših preizkušnjah, mi pa ga lahko 
spregledamo, ker se zanimamo za druge stvari. Zato nam Cerkev priporoča, 



da gremo »prihajajočemu Gospodu naproti z dobrimi deli« (kakor beremo v 
mašni prošnji). 

Gospod nas v stiski ne bo zapustil. Če živimo iz vere, nam bo vedno, tudi 
ob hudi preizkušnji in zadnji uri, vlival mir ter dajal upanje. To je veselo 
Kristusovo oznanilo, ki nam ga Cerkev namenja v začetku adventnega časa. 

Prosimo Gospoda, da mu bomo šli naproti z molitvijo in dobrimi deli, se 
varovali razuzdanosti in nepotrebnih skrbi ter bomo čuječi, da bomo zmogli v 
negotovosti, stiski in preizkušnji začutiti nadvse ljubečo Božjo bližino. B.Rust 
 
»6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev«,  je dobrodelni projekt v spomin žrtvam 
genocidov ter današnjim žrtvam človeške ignorance najranljivejših v naši 
družbi. Ladjice bomo zbirali vse do 9. maja 2022.  
Iz zbranih ladjic bo skupina študentov arhitekture ustvarila umetniško 
inštalacijo, ki bo na voljo za ogled. Ob končani inštalaciji bomo ladjice poslali 
v reciklažo. Zbrani denar pa bo namenjen društvu UP-ornik za plačilo 
najnujnejših položnic ter nakup trgovinskih darilnih kartic za vse uporabnike 
Up-ornika.  
Vse kar potrebujete je odpadni papir, nekaj časa ter kanček spretnosti. 
Iz odpadnega papirja (barva ter velikost nista pomembna) izdelajte poljubno 
število ladjic, jih preštejte, zapišite število ter nam jih dostavite/pošljite ...  
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor Trg Borisa Kidriča 3,  
2000 Maribor 
 Več na: Društvo UP-ornik Zagrebška 22, 2000 Maribor 
 https://www.youtube.com/watch?v=VcBl7Jrz3do   (prikaz izdelave papirnate 
ladjice ).... https://www.up-ornik.si/ 
 
ADVENTNI KOLEDAR: V tem tednu so otroci pri uri verouka dobili adventni 
koledar, ki jih bo vodil skozi ves advent do svetega večera. V okviru akcije 
»Otroci za otroke«, ki je del svetovne otroške akcije »Children helping 
children«, Misijonsko središče Slovenije že vrsto let izdaja Adventni koledar.  
Povabljeni ste, da se pridružite mnogim otrok, ki bodo skozi adventni čas 
zbirali darove za svoje vrstnike v misijonskih deželah. Zbrane darove v 
misijonskem hranilniku, ki ga najdete na sredini Adventnega koledarja 
položite k jaslicam v cerkvi. 
 
PRVA ADVENTNA NEDELJA: Z današnjo nedeljo, 28. november začenjamo 
letošnji adventni čas in pripravo na božične praznike. V tem času ste še 
posebej vabljeni k sveti spovedi. Pripravimo svoja srca na Jezusov prihod.  
 
NEDELJA KARITAS: Na 1. adventno nedeljo, 28. novembra v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo tudi nedeljo Karitas. Župnijska Karitas je pripravila 
adventne venčke. Darovi od venčkov bodo namenjeni za delovanje župnijske 
Karitas. Hvala, če boste vzeli adventni venček pri župnijski Karitas in prispevali 
svoj dar, saj boste tako tudi pomagali ljudem v stiski. 
  
PRVI ČETRTEK: V četrtek pred prvim petkom ste še posebej vabljeni k sv. 
maši in molitvi za duhovne poklice. Ob 17.30 molitev rožnega venca pred 
Najsvetejšim in nato ob 18. uri sv. maša. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VcBl7Jrz3do
https://www.up-ornik.si/


PRVI PETEK v MESECU: Na prvi petek v mesecu vabljeni k sv. maši ob 9. in 18. 
uri. Ta dan je obisk bolnikov na domu. 
 
PRVA SOBOTA: Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. 
Na začetku skupaj zmolimo  rožni venec s prošnjo za konec epidemije 
koronavirusa COVID-19, za edinost in mir v narodu, nato je osebna adoracija. 
Najsvetejše je izpostavljeno do 21. ure.  
 
PRVA NEDELJA : Prihodnja nedelja, 5. december, je prva nedelja v mesecu, 
zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer« za obnovo naše župnijske cerkve. 
Iskreno se vam zahvaljujem za vsak vaš dar, ki ga namenite za obnovo cerkve 
ali potrebe župnije. Iskrena Bog povrni.  
 
GOD SVETE BARBARE 
V soboto, 4. decembra je god sv. Barbare. Tej svetnici – mučenki, ki je umrla 
okoli leta 306 je posvečena tudi naša podružnična cerkev, zato je v nedeljo, 5. 
decembra ob 11.30 uri sv. maša v p. c. sv. Barbare. Lepo vabljeni.  
 
SV. MIKLAVŽ 
6. decembra obhajamo god sv. Miklavža. Na predvečer svojega goda Miklavž 
pride tudi med nas. Ob svojem obisku še posebej razveseli otroke, saj jim 
prinese darilo. Zaradi zaostrenih epidemičnih razmer Miklavž tokrat ne bo 
prišel v župnijsko cerkev. Prepričan pa sem, da se bo ustavil v vaših domovih. 
Sv. Miklavž - prosi za nas.  
 
GOD SV. AMBROŽA - ZAVETNIK ČEBELARJEV; V torek, 7. decembra je na 
cerkvenem koledarju zapisano: Ambrož, škof in cerkveni učitelj.  Za svojega 
zavetnika so si ga izbrali voskarji in čebelarji in v pratiki je ob njegovi podobi 
naslikan čebelji panj. V nedeljo, 5. decembra ob 9. uri so k sveti maši še 
posebej vabljeni čebelarji, da se priporočijo svojemu nebeškemu zavetniku. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
V četrtek, 18. novembra so iz kamnoseštva Mužina pripeljali in namestili 
daritveni oltar in ambon. Ta investicija nas bo stala cca. 42.000€ in še ni 
poravnana. Še naprej se na vas obračam s prošnjo za pomoč pri zbiranju 
finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko prinesete v župnišče ali pa 
darujete na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Iskrena Bog povrni za vsak 
vaš dar. 
 
PRATIKA, MARIJANSKI KOLEDAR in LISTNI KOLEDAR : Na razpolago sta 
Družinska pratika (6,50eur), Marijanski koledar (2,50 eur) in listni koledar 
(0,70€) 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu decembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki 
iz Globokega in Zadrž. Iskrena hvala vsem tistim iz Sotenskega in 
Vodenovega, ki ste v mesecu novembru skrbeli za župnijsko cerkev in 
veroučne prostore se lepo zahvaljujemo.  
 



1. ADVENTNA NEDELJA 
Ponedeljek 

29. 11. 2021 
Saturnin, 
mučenec 

8.00 za † Marijo Majcen 
za † Olgo Ogrizek 

Torek 
30. 11. 2021 

Andrej, 
apostol 

8.00 za † Frančiška in Marijo Golež 
za † Marijo Podgoršek 

Sreda 
1. 12. 2021 Eligij, škof;  

 
8.00 

za † Justino Zidar 
za † Marico Jesenek 

Četrtek 
2. 12. 2021 

Bibijana, 
mučenka 

17.30 
18.00 

 

molitev za duhovne poklice 
za † Aljoša Šketa – 8. dan 
za † Silvota Hostnika 

Petek 
3. 12. 2021 Frančišek 

Ksaver, 
redov. 

9.00 za † Marijo Herič 
za † Janeza Čakša 
za † Hedviko Lorger 

 
18.00 

za † Veroniko Šket – 30. dan 
za † Ano (obl.) in Jožeta Černoša, Vido 
Krašovec, Faniko in Franca Grdina 

Sobota 
4. 12. 2021 

Janez 
Dam., 
Barbara, 
muč. 

 
18.00 

 
 

za † Franca Žavski – obl. 
za † Rozalijo in Janeza Savnika, Mirjano 
Notar ter Bogu in Mariji v zahvalo s 
priprošnjo za zdravje 
za † Edija Lorger in starše Lorger, starše 
Kajterer, Rebernik, Vinka Drofenik in 
prijatelje 
za † Ivanko Jecl 

Nedelja 
5. 12. 2021 

2. 
adventna 
Saba, 
opat; 
Krispina 
(Pina), 
mučenka 

7.00 za vse žive in † župljane ter za vse 
dobrotnike cerkve 

 
9.00 

za vse žive in + čebelarje čebelarske 
družine Šmarje 
za † Jankota (obl.) in Bredo Vražič, 
Milko, Ivana in Marico Skale, Metoda 
Vrbek 
za † Jožico in Ano Kos 
za † Stankota in Marico Kampuš, 
Marjanota Orrü in sorodnike 
za † Ivana Cerovšek – obl. 

 
10.15 

za † Slavko in dva Petra Blaževič 
za † Slavo Berden in Martina Jecl 
za † Antona Jagodič (obl.) in starše 
Hlupič 
za † Franca Stiplošek in sorodnike 

Sv. 
Barbara  

11.30 

za † Marijo, dva Ivana, Dušana in  Majdo 
Dečman ter sorodnike 
za † Marijo Marš 
za † Mileno Vindiš 

www.zupnija.smarje.com; Izdala ŽupnijaŠmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan  

http://www.zupnija.smarje.com/

