
Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast Mr 1,21 28 
21V Kafarnáumu je Jezus v 

soboto šel v shodnico in učil. 
22Strmeli so nad njegovim 

naukom, kajti učil jih je kakor 

tisti, ki ima oblast, in ne kakor 

pismouki. 23V njihovi shodnici 

pa je bil prav tedaj človek z 

nečistim duhom in je zavpil: 
24»Kaj imamo s teboj, Jezus 

Nazaréčan? Si nas prišel 

pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od 

Boga.« 25Jezus pa mu je 

zapovedal: »Umolkni in pojdi iz 

njega!« 26Nečisti duh ga je 

stresel, zavpil z močnim glasom 

in šel iz njega. 27so se tako 

začudili, da so razpravljali med 

seboj: »Kaj je to? Nov nauk z 

oblastjo! Celo nečistim 

duhovom ukazuje in so mu pokorni.« 28In glas o njem se je takoj razširil po 

vsej okolici v Galileji. 

 

STROKOVNJAK ZA ČLOVEKA 

Če se nam pokvari avtomobil, ga ne bomo peljali na popravilo k čevljarju 

ali h krojaču, temveč k avtomehaniku. Če nas bolijo oči, ne bomo iskali pomoči 

pri zobozdravniku, temveč pri okulistu. Danes je področje znanja tako obširno, 

da ga en sam človek ne more obvladati niti površno. Potrebujemo strokovnjake 

ali specialiste, ljudi, ki so na svojem področju res doma in ti lahko pomagajo. 

V današnjem evangeliju se nam predstavi Jezus, ki govori »kakor nekdo, ki 

ima oblast«, samozavestno. Tako lahko govori tisti, ki se zaveda, da zadevo 

obvlada. Jezus nam govori o človeku, predstavlja se kot ..strokovnjak za 



človeka«. Po govoru v Kafarnaumu so mnogi Judje Jezusa zapustili, zato je 

vprašal apostole, če hočejo oditi tudi oni. Peter je v imenu vseh odgovoril: 

»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš ...« Kar pomeni: 

tvoje govorjenje ni površno, ti poznaš človeka do zadnjih globin, zato veš, česa 

potrebuje, znaš mu pomagati. Ob nastopu svoje službe je papež Janez Pavel II. 

tistega daljnega 22. oktobra 1978 s Trga sv. Petra v Rimu vsemu svetu zaklical: 

„Odprite srca, odprite meje držav Kristusu! On edini ve, kaj je v človeku!« 

Sveti Avguštin je molil: »Gospod, naj spoznam tebe, naj spoznam sebe!« 

Čim bolj bomo poznali Boga, tem bolj bomo poznali tudi sami sebe. Bog se 

nam daje spoznati v osebi Jezusa Kristusa, ki je kot človek postal naš brat. 

Prišel nam je povedat, da smo ustvarjeni po Božji podobi. Kakšna je ta podoba 

v nas? Pogosto je čisto zabrisana, skrita pod debelo plastjo brezbrižnosti. V 

globini srca pa ima vsakdo neko „napravo«, ki ga opozarja, da mora biti bolj 

zvest Tistemu, po čigar vzorcu je napravljen. Ta »naprava« je naša vest, Božji 

glas v naši notranjosti. Vest je glasnik Božjega moralnega zakona, ki ga je 

Jezus v svojem govoru na gori povzel v »zlato pravilo življenja«. Dejal je: 

»Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!« Moralni zakon 

je nekakšen varuh naše bogopodobnosti. Je »navodilo za uporabo« najlepšega 

Stvarnikovega daru človeku - njegove svobodne volje. 

Jezus je strokovnjak za človeka. Iz dveh razlogov: najprej, ker je kot Bog 

sodeloval pri stvarjenju človeka, potem pa zato, ker je kot človek z nami delil 

našo usodo, postal nam je enak v vsem, razen v grehu. S svojo čudovito 

osebnostjo je najlepše pokazal, kakšen bi lahko bil človek, če bi se ravnal po 

»navodilih«, ki jih je prejel od Boga. Pokazal je, kakšni lahko postanemo mi, 

če se ravnamo po njegovi besedi, po njegovem zgledu. Njegova beseda ni ena 

od mnogih, temveč edina odrešujoča, edina, ki razsvetljuje našo pot. Jezus v 

svojem nauku ne postavlja nepreskušenih in neuresničljivih trditev - kar uči, z 

življenjem potrjuje. Uči pa le tisto, kar človek, vsakdo od nas, lahko uresniči, 

ker pozna potrebe in možnosti človekovega srca, naše narave. Ve, da 

hrepenimo po sreči, ljubezni, dobroti, resnici in pravici. To so vrednote, ki jih 

ni mogoče dobiti zastonj, zanje je treba nekaj žrtvovati. Žrtev pa ni težka, če je 

smiselna, sprejeta z ljubeznijo. Ko Jezus govori o ljubezni kot razpoznavnem 

znaku svojih učencev, nima v mislih neke romantične ljubezni, ampak 

ljubezen, ki je prepojena z znojem in krvjo, kot njegova odrešilna ljubezen do 

nas. Zato se na Jezusovo besedo lahko popolnoma zanesemo. (S. Čuk, Misli srca) 

 

DAROVANJE, ZNAMENJE REŠITVE 



Marija in Jožef sta se držala izročila in predpisov ter v jeruzalemskem templju 

prvorojenca Jezusa darovala Gospodu, in tudi dve grlici ali dva golobčka, da 

bi ne bilo kakšnih očitkov od koder že bodi. 

Jezus, Božji dar ljudem, je bil tako ponovno Bogu darovan, da bi dal tudi nam 

zgled, kako se moramo ponovno in ponovno Bogu darovati, da bi tako postajali 

vedno bolj Božji v svojih mislih, besedah in dejanjih, kar bi naj bila življenjska 

naloga vsakega človeka, ustvarjenega po Božji podobi, posebej pa še kristjana, 

s krstom vcepljenega v Kristusovo skrivnostno telo – Cerkev. Hkrati pa naj bi 

se v iskreni ljubezni pogosto darovali tudi bližnjemu. 

Slovenski pesnik Simon Gregorčič, ki je bil tudi duhovnik, je to misel lepo 

povzel v svoji pesmi Daritev: »Daritev bodi ti življenje celo: oltar najlepši je – 

srca oltar.« Ob Jezusovem darovanju v templju je bil navzoč tudi starček 

Simeon, pravičen in bogaboječ mož. Poln hvaležnosti je vzel dete v naročje in 

zapel v imenu vseh ljudstev hvalnico Bogu, vesel, da je s svojimi očmi videl 

Božjo »rešitev«. Mariji pa je rekel: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje 

mnogih … in tvojo lastno dušo bo presunil meč« (Lk 2,25-35). Marija je vse 

to čudovito doživetje in vse te besede ohranjala in premišljevala v svojem srcu 

vse življenje. 

Kristus je znamenje rešitve za vse nas. S svojim rojstvom, s svojim darovanjem 

v templju, s svojo odrešujočo besedo, s svojim trpljenjem in smrtjo na križu ter 

s svojim vstajenjem. 

Kristus vabi tudi nas, da bi bili tudi mi skupaj z njim znamenje rešitve vsem 

ljudem, s katerimi se srečujemo. Včasih tudi za ceno hudega trpljenja ali celo 

smrti. Takšna je pot kristjana, poklicanega k hoji za Kristusom, ob zgledu 

njegove matere Marije.  Po S. Janežiču 

 

PRVI ČETRTEK 

Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši in molitvi za duhovne 

poklice. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 

 

VEROUK: V tem tednu je reden verouk. Veroučenci 7., 8., 9. razreda ta petek 

nimajo verouka, ampak naslednji. 

 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 

V petek je praznik Jezusovega darovanja v templju – svečnica. Lepo 

povabljeni k sveti maši ob 8.30 uri. Pri sveti maši bo blagoslov sveč, ki jih 

boste lahko vzeli domov. Dar za svečo je 1€. S tem praznikom zaključujemo 

božični čas in se poslavljamo od cerkvenih jaslic. 

GOD SVETA BLAŽA IN BLAŽEV BLAGOSLOV 



V soboto je god sv. Blaža, škofa in mučenca, priprošnjika zoper bolezni grla 

in vsakega drugega zla. Cerkev na ta dan pri sveti maši podeljuje blagoslov sv. 

Blaža. 

 

PRVA NEDELJA 

Nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce in Gradca. 

 

 

4. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 

29.1.2018 
sv. Konstancij 

škof 

8.00 za † Franca Škrablin in 

Frančiško Gobec     

Torek 

30.1.2018 
sv. Martina 

mučenka 

8.00 Lemberg: 

po namenu          

Sreda 

31.1.2018 
sv. Janez 

Bosko, duh. 

  

Četrtek 

1.2.2018 
sv. Brigita 

Irska opatinja 

15.30 

16.00 

molitev za duhovne poklice 

za † Marijo in Avgusta 

Javorič 

Petek 

2.2.2018 

JEZUSOVO 

DAROVANJE 

- SVEČNICA 

8.30 v čast Mariji Pomagaj            

Sobota 

3.2.2018 
sv. Blaž 

mučenec 

8.00 za † Slavo Mlakar, 30. dan  

Nedelja 

4.2.2018 

5. NEDELJA 

MED 

LETOM 

sv. Jožef 

Leoniški 

kapucin 

8.30 

 

 

10.30 

 

 

Lemberg:  

za † Slavo Kitak 

  

Sladka Gora: 

za † Alojza in Maro 

Cinglak 

 
Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

