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Evangelij: Jezus napove svojo smrt Lk 9,18 24 

18

 Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z 

njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo ljudje, 

kdo sem?« 
19

 Odgovorili so: »Janez Krstnik, 

drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od 

starodavnih prerokov.« 
20

 Nato jim je rekel: »Kaj 

pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: 

»Božji Maziljenec.« 
21

 Strogo jim je prepovedal, 

da bi o tem komu pripovedovali. 
22

 Rekel je:»Sin 

človekov mora veliko pretrpeti. Starešine 

ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo 

zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« 
23

 

Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, 

naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ 

ter hodi za menoj. 
24

 Kdor namreč hoče svoje 

življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí 

svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.« 

 

KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM 

Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov 

odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in 

umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo trpljenje. 

Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi: »Če 

hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za 

menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi vseh njegovih 

učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo trpljenje ločili od 

njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu sicer uspešnemu 

oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z njegovim 

rojstvom! 

Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne 'paše' 

nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s 

trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec 

Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to 

spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje povezano s križem. 

Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi čokolade raje ne delil z 

drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje 



počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se 

kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem 

se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In 

prav tega je danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v 

resnici in ljubezni, bomo doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo 

tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel enako nasprotovanje kot on.  

Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje 

najti: Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir. Po: E. Mozetič 

 

SRCE JEZUSOVO 

Osem dni po prazniku svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev 

slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 24. junija, zato slovesni praznik 

Rojstva Janeza Krstnika bogoslužno obhajamo v četrtek, 23. junija in ne v petek, 

24. junija. V petek, 24. Junija ko obhajamo praznik Srca Jezusovega je sv. maša 

zjutraj ob 8. uri.  

 

ROKOVO POLETJE  

V okviru Rokovega poletja bo v naši župnijski cerkvi v četrtek, 23. junija ob 20. uri 

orgelski koncert. Lepo vabljeni.  

 

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: 25. in 26. junij  

V soboto, 25. in v nedeljo 26. junija bo za našo župnijo molitveni dan, ko smo še 

posebej povabljeni, da častimo Jezusa v sv. Rešnjem telesu.  To je dan, ko želimo 

biti z Gospodom, navzočim med nami v sveti evharistiji. 

Biti pred Najsvetejšim je milost. To je blagoslovljeni čas. To ni zapravljen čas, 

ampak zelo dobro porabljen čas. Ta čas posvetimo samemu Jezusu, torej Bogu. 

To je čas druženja in pogovora z našim Odrešenikom, ki nam je izkazal ljubezen 

do konca, do smrti na križu.  

Če v cerkev pridemo nekoliko zaskrbljeni, obremenjeni in obteženi z raznimi 

skrbmi, težavami, bolečinami, pa lahko iz cerkve odidemo potolaženi, 

opogumljeni, notranje obogateni, pomirjeni in posvečeni.  To pa se zgodi, če vse 

svoje skrbi, prošnje in zahvale  Jezusu položimo v dar. Naj bodo minute ali pa ura, 

ki jo bomo preživeli v cerkvi pred Najsvetejšim v blagoslov in tolažbo nam samim 

in po nas našim bližnjim.  

V soboto bodo svete maše ob 8. uri zjutraj, po maši se izpostavi Najsvetejše in 

nato je molitev in čaščenje do 10.15, ko je sveta maša. Popoldan bo v župnijski 

cerkvi Najsvetejše izpostavljeno od 17. do 19. ure, ko bo sveta maša. Po sveti 

maši bo Najsvetejše izpostavljeno do 22. ure 

V nedeljo je sveta maša ob 7. uri zjutraj in po maši izpostavljeno Najsvetejše do 9. 

ure. Ob 9. uri je sv. maša, ob 10.30 uri pa obhajamo lepo nedeljo s telovsko 

procesijo pri sv. Tomažu. Popoldan ob 17. uri se ponovno izpostavi Najsvetejše, 

ki bo izpostavljeno do 19. ure. Dan češčenja zaključimo z litanijami Srca 

Jezusovega in blagoslovom z Najsvetejšim. Vzemimo si vsaj nekaj časa za molitev. 

Pridite in molimo.  

 



LEPA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU  

V nedeljo, 26. junija ob 10.30 uri bomo pri p. c. sv. Tomaža obhajali lepo nedeljo 

s telovsko procesijo, zato v župnijski cerkvi ob 10.15 uri ne bo sv. maše.  

Človek je precej odvisen od narave. Naravnih ujm (toče, neurja, poplave..), ki 

vzamejo pridelek zemlje in naredijo veliko škode, je vedno več, zato je še posebej 

treba prositi in moliti: Treska in hudega vremena. Reši nas, o Gospod. 

Človeštvo doživlja krizo. Vojna v Ukrajini. Med ljudmi veliko nestrpnosti in celo 

sovraštva. Nalezljive bolezni. Vse se draži. Pomanjkanje hrane. Pridite in molimo: 

Kuge, vojske in lakote. Reši nas, o Gospod. Lepo vabljeni k sveti maši in telovski 

procesiji.  

 

SLOMŠKOV POHOD, 25. junij 

Društvo Slomškova romarska pot vabi na pohod ob dnevu državnosti po 

Slomškovi romarski poti v Žičko kartuzijo, ki bo v soboto, 25. junija 2022. 

Izhodiščna točka je tudi tukaj pri nas v Šmarju, župnijska cerkev. Ob 6.30 uri je 

blagoslov romarjev in odhod. Ob 14.30 uri zaključna slovesnost v Žički kartuziji. 

Ob 15. uri je sv. maša, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij 

Cvikl. Ob 17. uri je organiziran prevoz do izhodiščnih točk. Lepo vabljeni.  

 

POHOD OD GORCE DO GORCE 

Že nekaj let na zadnjo soboto v mesecu juniju poteka pohod OD GORCE DO 

GORCE. Tudi letos ste vabljeni na ta pohod. Pohod bo v soboto, 25. junija, ko 

obhajamo tudi državni praznik Dan državnosti. Pohod se začne pri župnijski cerkvi 

na Sladki Gori. Župnijska cerkev bo od 9. do 12. ure odprta za ogled in osebno 

molitev. Ob 12. uri je sv. maša v p. c. sv. Mihaela. Lepo vabljeni.  

 

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA : V ponedeljek, 9. maja 2022, je v 

Ljubljani na Rakovniku potekala 130. redna seja Slovenske škofovske konference. 

Škofje so sklenili, da je od 1. septembra 2022 mašni štipendij (dar za mašo) 

23,00 EUR; mašni štipendij za gregorijanske pa 750,00 EUR. 

 

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

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 

v mesecu juniju skrbijo verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.  
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Ponedeljek 

20. 6. 2022 

Irenej Silverij, 

papež;  

8.00 

 

v čast sv. Antonu in v dober namen 

za † Marijo Karner 

Torek 

21. 6. 2022 

Alojzij Gonzaga, 

redovnik 

8.00 

 

za † starše Marijo (obl.) in Adolfa 

Gobec, Vinka Metličarja 

za † Slavico Krajnc 



Sreda 

22. 6. 2022 

Janez Fisher, 

škof in Tomaž 

More, muč.  

8.00 

 

za † Antona Ribiča 

za † Milko Arzenšek 

Četrtek 

23. 6. 2022 

Rojstvo Janeza 

Krstnika; 

18.30 

19.00 

molitev za duhovne poklice 

za † Slavkota Žolgerja 

za † Silvo in Jurija Skale 

Petek 

24. 6. 2022 

Srce Jezusovo 

Romold, 

mučenec 

8.00 v dober namen 

za † Marico Jesenek  

Sobota 

25. 6. 2022 

Viljem iz 

Vercellija, opat 

 

DAN 

DRŽAVNOSTI 

 

8.00 

 

za † Bogdana Hrovat 

za † Marijo Majcen 

čaščenje Najsvetejšega 

10.15  za † Marijo Podgoršek 

za †Frančiška in Marijo Golež 

17.00 

19.00 

čaščenje Najsvetejšega 

za † Olgo Špiljak 

za † Alojza Gobec (obl.), starše in 

dva brata 

za † Dragota Čolak (obl.) in Janeza 

Kolarja 

za † Franca in Amalijo Ogrizek 

za † Jakoba in Veroniko, brate in 

starše Strašek, sorodnike Ferlež 

Nedelja 

26. 6. 2022 

13. med letom 

Vigilij (Stojan) 

7.00 za vse žive in † župljane ter za vse 

dobrotnike cerkve 

čaščenje Najsvetejšega 

 

9.00 

 

za † Jožeta Stoklas, starše in brate 

Šket 

za vse † Cvekove 

za † Jožeta (obl.) in Terezijo Jecl 

za † Zofko in Jakoba Šramel 

za † Ivana, Milko in Marico Skale, 

Jožeta Skale iz Argentine 

za †Angelo in Marijo Pahor, Franca 

in Marijo Pirš 

10.30 

Sv. 

Tomaž 

za † Marjana Čuješa 

za † Justino Zidar 

17.00 

19.00  

čaščenje Najsvetejšega 

molitev in litanije Srca Jezusovega 

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/

