
6. VELIKONOČNA NEDELJA       ÷            22. MAJ 2022           ÷           Leto XXI, štev. 22 
Evangelij: Sveti Duh nas uči evangelij Jn 14,23 29 

23

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo 

ljubi, se bo dŕžal moje besede in moj Oče ga bo 

ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 
24

Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed; in beseda, 

ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. 
25

To sem vam povedal, dokler sem še med vami. 
26

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v 

mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar 

sem vam povedal. 
27

Mir vam zapuščam, svoj mir vam 

dajem.Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše 

srce naj se ne vznemirja in ne plaší. 
28

Slišali ste, da 

sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me 

ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče 

večji od mene. 
29

In zdaj sem vam povedal, preden se 

zgodí, da boste verovali, ko se zgodí.« 

 

PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA 

Jezus v Janezovem evangeliju pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me 

je poslal« (Jn 14,24). Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, da imajo naše besede 

avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki so nam bile podarjene, besede razodetja, ki so 

prekvasile najprej nas same in tako naša govorica ostaja povezana s konkretno življenjsko 

izkušnjo, in razumljivejša človeku, ki ga nagovarjamo.  

Kako lahko nagovorimo človeka v družbi, ki je izrazito nezaupljiva do kakršne koli 

predstave o razodetju? V naši družbi za edino pristno velja beseda, ki jo govoriš iz sebe, 

iz lastne izkušnje. To je družba, ki po eni strani hrepeni po poučevanju, po drugi strani je 

do vsakega poučevanja izjemno oprezna, še posebej, kadar prihaja s strani Cerkve. Naš 

prvi izziv je torej takšen: Kako smo lahko občestvo, ki želi nagovoriti druge, če že sama 

misel na to, da bi kdor koli kogar koli kar koli učil, velja za vsiljevanje mnenja?  

Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v sekularizaciji. Ob bolj natančni 

analizi pa se zdi ta členitev preveč preprosta. Še vedno vladata velika lakota po Bogu in 

hrepenenje po razodetju. Ljudje si srčno želijo, da bi jim bil razodet smisel njihovega 

življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa krščanski učitelj. Knjigarne so polne 

knjig o okultizmu, čarovništvu, astrologiji, obiskovalcih iz vesolja, o vzhodnih religijah. 

Vendar je ta lakota po znanju ločena od procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja, 

oblikovanja čuta za skrivnostno. Končno moramo spoznati, da ta razkol globoko razdvaja 

tudi samo Cerkev.  



Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli, kako razmišljanje sodi 

k našemu zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in nestrinjanje, razprava in debata, vse to 

so načini, kako na ljubeč način sprejemamo resnico, ki nam je dana od Boga. Po: papež 

Frančišek, 

 

ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH 

Danes, v nedeljo, 22. maja ob 16. uri ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti k 

Slomškovi kapeli na Pijovce. Prisluhnili bomo božji besedi, šmarničnemu branju in nato 

bomo zmolili litanije v čast Materi Božji. Lepo vabljeni.  

 

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

V nedeljo, 29. maja bo 50 veroučencev in veroučenk 3. razreda prvič pristopilo k sv. 

obhajilu. Ob prvem svetem obhajilu nas Jezus še posebej sprejme v svoje srce. Od 

prejema tega zakramenta pa se lahko potem kristjan kadar koli želi udeleži svetega obhajila 

in tako v svoje srce prejme živega Boga. Pri sveti evharistiji se kruh - hostija spremeni v 

Jezusovo telo, vino pa v njegovo kri. 

Zakrament sv. evharistije je Jezus postavil pri zadnji večerji, ki jo je imel s svojimi učenci: 

Medtem ko so učenci jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: 

"Vzemite, to je moje telo." Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. 

In rekel jim je: "To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge." (Mr 14, 22–25.) 

Pri vsaki sveti maši se ponovi ta obred. Od nedelje naprej bodo naši slavljenci in slavljenke 

lahko vsakič, ko bodo pri sveti maši prejeli Jezusa v sv. hostiji. 

Na ta dogodek pa se je potrebno tudi pripraviti. V tednu, ki je pred nami bodo 

prvoobhajanci in starši imeli sv. spoved.  

V ponedeljek, 23. maja ob 18. uri sv. spoved za prvoobhajance/ke in starše 3. a razreda.  

V torek, 24. maja ob 18. uri sv. spoved za prvoobhajance/ke in starše 3. b razreda.  

V sredo, 25. maja ob 18. uri sv. spoved za prvoobhajance/ke in starše 3. c razreda.  

Te tri dni so šmarnice brez maše ob 19. uri. 

V četrtek, 26. maja ob 17. uri starši očistite in uredite okolico cerkve in župnišča za 

nedeljsko slovesnost.  

V četrtek in petek po sv. maši imamo generalko za nedeljsko slovesnost. 

Starši in prvoobhajanci ste tudi lepo vabljeni k tridnevnici, ki bo potekala od 26. do 28. 

maja ob 19. uri.  

 

PROŠNJI DNEVI – KRIŽEV TEDEN: Tri dni pred praznikom Vnebohoda obhaja Cerkev 

vsako leto tako imenovane »prošnje dneve«. V teh dneh hodimo verniki v procesiji med že 

zelenimi njivami in polji in prosimo za Božji blagoslov za rodovitnost zemlje, za varstvo 

pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro letino. Prosimo pa tudi za 

blagoslov pri našem umskem in fizičnem delu. 

Pobožnost vsakega posameznega »prošnjega« dne je sestavljena iz procesije, pri kateri 

molimo rožni venec in litanije vseh svetnikov. Običajno v tem molitvenem vzdušju 

poromamo h kakšni podružnici, kjer se potem opravi tudi sveta maša z iskreno prošnjo za 

blagoslov in varstvo iz nebes. 

V ponedeljek, 23. maja ob 8. uri bo prošnja procesija od Ciglenečkega križa k sv. Barbari.  

V torek, 24. maja ob 8. uri je prošnja procesija od Kolarjeve domačije k sv. Roku. 



V sredo, 25. maja ob 8. uri je prošnja procesija od Ostrožnikovega križa k sv. Lovrencu.  

V zavedanju, da vse, kar imamo in kar smo, prihaja od dobrega Boga, bomo prosili tudi 

letos: »Vsemogočni Bog, Stvarnik in Gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si naš Oče 

in veš, kaj potrebujemo. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila bogate sadove. Varuj naša 

polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake pred nevihtami, točo, 

opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi delo naših rok in našega duha 

doma in v službi. Amen! 

 

PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA 

Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših 

krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja. Praznik 

obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po 

vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. 

Praznični sv. maši sta ob 9. in 19. uri. Lepo vabljeni.  

 

KOŠNJA TRAVNIKA MED KAPELAMI K SV. ROKU: Dvakrat v letu kosimo travnik med 

kapelami k sv. Roku. Prvič se kosi zadnjo soboto v maju, drugič pa prvo soboto v avgustu. 

V soboto, 28. maja lepo prosim kosce in grabljice, da pokosimo in pograbimo travnik med 

kapelami k sv. Roku. Košnja se začne ob 5. uri zjutraj. Več nas bo, prej bomo naredili. 

Lepo prosim za pomoč. Po opravljeni košnji pa bi prosil, da bi si vzeli še eno uro časa in 

na hitro oklepamo omet v garaži, … . 

 

ORATORIJ: Počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ bo od 4. do 8. julija. Na 

letošnjem oratoriju ZA BOŽJO SLAVO bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega. Prijavnice 

dobite na spletni strani župnije in v župnišču. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Lepo 

vabljeni.  

 

VABILO: Godba na pihala vabijo na koncert z naslovom: NEDELJSKO DOPOLDNE S 

ŠMARSKO GODBO, ki bo v nedeljo, 29. 05. 2022 s pričetkom ob 10.30 uri, na 

ploščadi pred Kulturnim domom (najprej se bo zaigralo nekaj koračnic, sledi koncert 

slovenskih popevk). Lepo in prisrčno vabljeni. V primeru slabega vremena pa bo dogodek 

odpovedan.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov 

verniki iz Zastranja in Šmarja. 
 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

23. 5. 

2022 

Deziderij 

(Željko), muč. 

8.00 

Sv. Barbara 

za † Angelo Zupanc 

za † Katko in Stankota Čakša 

19.00  šmarnice za otroke 

Torek 

24. 5. 

2022 

Marija, 

Pomočnica 

8.00 

Sv. Rok 

za † Štefana Ferleša 

za † Štefana Nežmaha 

19.00 šmarnice za otroke 



Sreda 

25. 5. 

2022 

Beda Častitljivi, 

cer. učit. 

8.00 

Sv. Lovrenc 

za † Slavico Debelak 

za † Ivana Šuca 

19.00 šmarnice za otroke 

Četrtek 

26. 5. 

2022 VNEBOHOD 

Filip Neri, 

duhovnik 

 

9.00 za † Antonijo Otorepec (obl.), Jankota 

Otorepec, rodbino Orač, Avgusta 

Došlerja in Rudolfa Zidarja 

za † Jero Agrež 

19.00 za † Marijo Pirš, Ivanko, Tončko in 

Franca Dečmana 

za † Zvonkota Peperko 

šmarnice za otroke 

Petek 

27. 5. 

2022 

Alojzij Grozde, 

mučenec 

8.00 za † Frančeka Drame 

19.00 za † Albina Juga 

za † Julčko in Vinkota Jost 

šmarnice za otroke 

Sobota 

28. 5. 

2022 

German 

Pariški, škof; 

8.00 za † Marijo Marš 

19.00 za † Silvota in Jurija Skale 

za † Hinka Beleja 

za † Janka Orača 

za † Andreja (obl.) in Terezijo Marš 

za † Antonijo in Marijo Ringer, starše 

Prelog in Fajs 

šmarnice za otroke 

Nedelja 

29. 5. 

2022 

7. velikonočna 

Maksim 

Emonski, škof 

7.00 za vse žive in † župljane ter za vse 

dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Ivana Vrbeka (obl.), dve Mariji, 

Rozo in Franca Vrbek 

za srečno operacijo 

za † Štefana Goloba (obl.) 

za † Mimico Žnidaršič (obl.), Ivanko 

Smole 

za † Terezijo Jecl 

10.15 

 

za † Anico Skale (obl.), sorodnike 

Skale 

za † Jurija in Matildo Fajs, stare starše 

Fajs, Pevec, Franca Tamše, Ido in 

Ivana Mihelaka 

za † Frančiško in Vinka Habjana (obl.), 

rodbino Marinčič in Habjan, Vinkota 

Habjan 

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/

