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Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus - Jn 20,19 31 

19

 Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila 

vrata tam,kjer so se učenci zadrževali, iz strahu 

pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje 

in jim rekel: »Mir vam bodi!« 
20

 In ko je to rekel, 

jim je pokazal roke in stran. Učenci so se 

razveselili, ko so videli Gospoda. 
21

 Tedaj jim je 

Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče 

mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 
22

 In ko je to 

izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite 

Svetega Duha! 
23

 Katerim grehe odpustite, so jim 

odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 
24 

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je 

imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel 

Jezus. 
25

 Drugi učenci so mu torej pripovedovali: 

»Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne 

vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne 

vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke 

v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 
26

 Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in 

Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 

bodi!«  
27

 Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo 

polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 
28

 Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 
29

 Jezus mu je rekel: »Ker 

si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« 
30

 Jezus je vpričo svojih 

učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; 
31

 ta pa so zapisana, 

da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v 

njegovem imenu. 

 

ZAHVALA  

Za nami so največji prazniki naše vere. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali svoj 

delež k praznovanju velike noči. Hvala bralcem Božje besede in pasijona, postavljavcem 

božjega groba, za praznično okrasitev našega svetišča, godbi na pihala, pevkam, pevcem 

in organistkam, ministrantom, propedevtom, mežnarju, pritrkovalcu, ključarjem, … za 

dobrote, ki ste jih prinesli in za pripravo velikonočne pogostitve. Iskreno se zahvaljujem 

obema duhovnima pomočnikoma g. Janezu Kozincu in Janezu Zupancu.  

Hvala vsem, da smo skupaj lepo obhajali velikonočne praznike. 



ŠMARNICE: Mesec maj je mesec, ki je posvečen Božji materi Mariji. V tem mesecu 

nabiramo šmarnice za Marijo, zato ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. Šmarnice so 

vsak dan zjutraj ob 8. uri za odrasle in zvečer ob 19. uri za otroke in mladino. K 

šmarnični pobožnosti so še posebej vabljeni letošnji prvoobhajanci in birmanci. S 

šmarnicami bomo začeli v torek, 3. maja. Dragi otroci in starši lepo vabljeni. Šmarnice za 

otroke Marija ima rada vse otroke nam v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta 

predstavijo življenje otrok v misijonih.  

Šmarnice za odrasle Marija ima mnogo oblek nas vabijo na romanje v različna romarska 

svetišča, kjer se srečujemo z raznolikimi upodobitvami Božje matere.  

 

MARKOVA PROCESIJA: V ponedeljek, 25. aprila je god sv. Marka. Ta dan bo ob 19. 

uri Markova procesija in nato sv. maša pri sv. Miklavžu. Lepo vabljeni! 

 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE: »Pojdi in popravi mojo Cerkev!« je geslo 

tedna molitve za duhovne poklice, ki bo v Cerkvi v Sloveniji potekal od 1. do 8. maja 

2022. Vsak duhovni poklic je dar, ni stvar samo moje odločitve. Gre za odgovor na klic, 

ki ga začutim v sebi in nanj odgovorim v vsej iskrenosti in odgovornosti. Pri odgovoru je 

potreben pogum in zaupanje. Ravno zato je potrebno prositi Gospoda, da bi tisti, ki v 

sebi čutijo Božji klic, imeli ta pogum izreči svoj »Tukaj sem«. V tem tednu smo prav vsi 

povabljeni, da svoje molitve še posebej namenimo za nove duhovniške poklice, tudi s 

prošnjo, da se iz naše župnije kdo odloči in stopi na pot duhovništva ali redovništva.  

 

FLORJANOVA NEDELJA: V sredo, 4. maja obhajamo god sv. Florjana, ki je zavetnik 

gasilcev in gasilk. V nedeljo, 8. maja bomo obhajali Florjanovo nedeljo. Pri pozni sv. 

maši, ob 10.15 uri bodo gasilci in gasilke se priporočili sv. Florijanu. Bog in Božja mati 

Marija naj jih varujeta in blagoslavljata.  

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV bo v ponedeljek, 2. maja ob 

19.30 uri v prostorih veroučne učilnice pri župnišču.  

 

SESTANEK S STARŠI BIRMANCEV in BIRMANK 

Čas podelitve zakramenta sv. birme se hitro bliža, zato vabim starše na sestanek, ki bo v 

sredo, 4. maja ob 19.30 uri v župnijski cerkvi.  

 

PRVA NEDELJA – 1. maj : Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje 

okoli oltarja – »ofer« za obnovo naše župnijske cerkve. Iskrena Bog povrni za vaše 

darove, ki jih namenjate za obnovo in potrebe župnije. 

 

PRVI PETEK – 6. maj  

Na prvi petek v mesecu sta sv. maši ob 9. in 19. uri. Ta dan obiskujem bolnike na domu. 

 

PRVA SOBOTA – 7. maj: Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. 

Najsvetejše je izpostavljeno do 22. ure.  

 



ORATORIJ: Oratorij je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po 

pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti programa 

so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali sv. Ignacija 

Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja. Prijavnice za oratorij 

bodo na razpolago od 8. maja naprej. Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 

v mesecu aprilu skrbijo verniki iz Vrha in Močel. Iskrena hvala, da ste v tem mesecu 

skrbeli za lepoto našega svetišča in veroučnih učilnic. V mesecu maju skrbijo za čiščenje 

in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja. 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

25. 4. 2022 

Marko, 

evangelist,   

8.00 

 

za † Terezijo Jecl 

za † Milko Arzenšek 

Sv. 

Miklavž 

19.00 

prošnja procesija 

za † Ano, Antona Stoklas, 2 brata  in 

starše Bač, Pepco Zelič 

za † Kolarjeve in Drametove, Bernardo 

Nunčič 

Torek 

26. 4. 2022 

Marija, Mati 

dobrega sveta  

8.00 za † Alojza in Olgo Zajelšnik 

za † Marijo Majcen 

Sreda 

27. 4. 2022 

Hozana 

Kotorska, devica     

 

8.00 

za † Silvota Hostnika 

za † Frančiška in Marijo Golež 

Četrtek 

28. 4. 2022 Peter Chanel, 

duh.  

18.30 

19.00 

molitev za duhovne poklice 

za † Mitja Osek (obl.), starše Osek in 

Drofenik 

za † Romana Jager (obl.) 

Petek 

29. 4. 2022 
Katarina Sienska 

 

19.00 

za † Janka Orača 

za † Marjana Čuješa 

Sobota 

30. 4. 2022 Jožef 

Cottolengo, 

red., Pij V., pp. 

19.00 za † Jožico, Ano, Edija Kos ter vse + 

iz družine Cverlin 

za † Petronilo Šantek (obl.) 

za † Marijo Podgoršek 

za † Justino Zidar 

Nedelja 

1. 5. 2022 

3. velikonočna 

Jožef Delavec 

 

7.00 za vse žive in † župljane ter za vse 

dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Franca Murko (obl.) in  Antona 

Ostrožnika 

za † Jožeta Stoklas, starše in brate 

Šket 

za † Primoža Mikuš (obl.) 

za † sorodnike iz družin Šolinc in 

Drobne iz Predela 

za † starše Antolašič in Šimunič 

za † Veroniko Krajnc, Marijo in 

Rudolfa Koritnika 



10.15 

 

za † Franca (obl.) in Cecilijo Čakš 

za † Antona Kramperšek (obl.), 

Štefana,Stankota in starše Čakš 

za † Marico Jesenek 

za † Marijo Herič 

Ponedeljek 

2. 5. 2022 

Atanazij Veliki, 

škof in c. učitelj 

8.00 

 

za † Janeza Čakša 

za † Hedviko Lorger 

Torek 

3. 5. 2022 
Filip in Jakob 

mlajši, ap. 

8.00 za † Marijo Kokol 

za † Ano Kamplet 

19.00 šmarnice za otroke 

Sreda 

4. 5. 2022 

Florjan 

(Cvetko), 

mučenec 

8.00 za † Marijo Colnarič Lorber 

za † Ivana Jecla 

19.00 šmarnice za otroke 

Četrtek 

5. 5. 2022 

Gotard, menih, 

škof 

8.00 za † Romona Cerovška 

za † Mihaela Zidarja 

18.30 

19.00 

molitev za duhovne poklice 

za † Franca Zvonarja 

za † Marijo Orač 

šmarnice za otroke 

Petek 

6. 5. 2022 

Dominik Savio, 

dijak; 

 

9.00 

za † Rudolfa in rodbino Zidar, Marijo 

(obl.) in Antona Ogrizek 

za † 2 Ivana, Heleno, Jankota Sovinc 

in Alojza Urbančič 

 

19.00 

za † Jankota Orača 

za † Marto Lešnik – obl. 

šmarnice za otroke 

Sobota 

7. 5. 2022 

Gizela, opatinja 

8.00 

 

za † Marijo Pirš 

za † Ivanko Anderluh 

19.00 za † Katko in Stanka Čakša 

za † Dorotejo Pintar 

šmarnice za otroke 

Nedelja 

8. 5. 2022 

4. velikonočna 

Viktor,mučenec 

7.00 za vse žive in † župljane ter za vse 

dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Jurija in Silvo Skale 

za † Viktorja Čakša in starše, Marinko 

Kampuš, rodb. Svetelšek 

za † Vinkota Krajnca 

10.15 

 

za † Ivana Mlaker (obl.) 

za † Franca Jagodiča 

za † Martina Planinška 

www.zupnija.smarje.com; Izdala Župnija Šmarje 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/

