
Evangelij: Ozdravil je raznovrstne bolnike Mr 1,29 39 
29Tisti čas je Jezus prišel iz 

shodnice in se z Jakobom in 

Janezom takoj napótil v Simonovo 

in Andrejevo hišo. 30Simonova 

tašča je ležala, ker je bila vročična, 

in brž so mu povedali o njej. 
31Pristópil je, jo prijel za roko in jo 

vzdignil. Vročica jo je pustila in 

ona jim je stregla. 32Ko pa se je 

zvečerilo in je sonce zašlo, so 

prinašali k njemu vse bolnike in 

obsedene. 33Vse mesto se je zbralo 

pred vrati. 34In ozdrávil je veliko 

bolnikov z različnimi boleznimi in 

izgnal veliko hudih duhov, ki pa 

jim ni dovôlil govoriti, ker so ga 

poznali. 35Navsezgodaj, ko je bilo 

še čisto temno, je vstal, se odpravil 

ven na samoten kraj in tam molil. 
36Simon in njegovi tovariši so mu 

sledili. 37Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.«38Rekel jim je: »Pojdimo 

drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.«39In 

prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude 

duhove. 
 
MOLITEV NA SAMEM IN MOGOČNA DELA 
Jezus je v ljudeh budil zaupanje in ga tudi potrjeval. Veseli so bili, da so se v 
svojem trpljenju in stiski lahko zatekli k njemu. Ni čudno, da so ga želeli 
zadržati pri sebi. Vendar se je pred ljudstvom umaknil. Že navsezgodaj je šel 
v samoto, da bi molil. Evangelist nam ne razkriva, katera je bila Jezusova 
molitev; morda se je Bogu zahvaljeval za dober začetek svojega delovanja, 



morda ga je goreče prosil za svoje nadaljnje delovanje, morda je v jutranji tišini 
preprosto želel mirno in zbrano biti ob Očetu ali pa je ob pogledu na jezero in 
pokrajino ob njem, ki je vedno bolj vstajala iz nočne teme, opazoval dela Božje 
stvariteljske moči in zanje slavil Boga – Očeta. Povabljeni smo, da si tudi mi 
kdaj vzamemo čas in v miru in tišini na tak ali drugačen način molimo z 
Jezusom. Tudi on, ki je na neprimerljiv način povezan z Bogom in mora 
izpolniti zelo veliko poslanstvo, si vzame čas in svobodo za trenutek z Bogom; 
zakaj si ga ne bi tudi mi? 
Tako kot se Jezus ni dal prisiliti le k eni obliki delovanja, se tudi ni pustil vezati 
le na en kraj. Oznaniti mora novico, ki se najprej usmerja na celotno Galilejo. 
S tem oznanilo nastopi v sinagogah (shodnicah). Izrael je imel le en tempelj v 
Jeruzalemu, sinagoga pa je stala v vsakem judovskem kraju. Je kraj, na katerem 
se skupnost zbira k molitvi in posluša Božjo besedo. Jezus ne nastopa v puščavi 
(kot Janez Krstnik), temveč gre med ljudi v sinagoge. Ne ustavi se zgolj pri 
oznanjevanju. Tako kot je v Kafarnaumu, potem ko je z močjo učil ljudstvo, 
izgnal demona, tako je tudi njegovo nadaljnje delovanje povezano z mogočnim 
izganjanjem sil, ki nasprotujejo Bogu in mučijo ljudi. Ta povezanost med 
oznanjevanjem in mogočnimi deli, ki pomagajo ljudem, je kasneje značilna 
tudi za njegove apostole. K takemu vdanemu, »zastonjskemu« oznanjanju, pa 
nas vse vabi tudi apostol Pavel v današnjem drugem berilu. Po: F. Cerar 
 
JEZUS PRIDE, NAREDI (NE ZA ENEGA, AMPAK ZA VSE)  IN ODIDE 

Evangelij 5. navadne nedelje je nadaljevanje dogajanja, ki smo ga spremljali 
prejšnjo nedeljo. Velika zgodovina Božjega kraljestva stopa v zavest 
preprostega galilejskega ljudstva, v vzpetine in četrti neke vasi na jezerskem 
bregu, ki se imenuje Kafarnaum. 

Zdi se, da Jezusov dan ureja predvsem koordinata prostora, na katerega kaže 
dinamična beseda: »Ko so prišli iz shodnice, so takoj stopili v hišo Simona in 
Andreja« (Mrl ,29). Evangelist Marko ne zabeleži Jezusovega vstopa v 
shodnico, njegovega vstopa v prostor molitve Judov; zapiše le »izhod«. Jezus 
odide s kraja molitve v hiše, kjer trpljenje boleče napolnjuje ure in dneve. 
Seveda je pohujšljivo, če se rabin približa bolni ženski. In vendar Jezus vstopi 
v hišo, se približa Simonovi tašči, »jo prime za roko in vzdigne« (Mr 1,31). 

Kaj vidi evangelist Marko v tej kretnji? Morda pripoveduje le spomine 
Petra, hišnega gospodarja? Ali pa poroča tudi o prihodu Boga v Jezusu iz 
Nazareta in o njegovem dotiku bolnega človeštva, da bi mu povrnil zdravje in 
odrešenje? Marko nato zabeleži še en izhod. Še več, zdi se, da Jezus kar naprej 
izhaja: ne le iz shodnice, da bi vstopil v Petrovo hišo, ampak tudi iz Petrove 
hiše, da bi pred vrati srečal vse mesto« (Mr 1,33): tam, kjer so stiskani in sužnji 
hudih duhov. Kafarnaum, mala vasica, postane nekakšno križišče, na katerem 
se srečuje vesoljno obzorje trpljenja. V tej jedrnati pripovedi se namreč vedno 



znova vrne besedica »vsi«. »Vsi bolniki (mr 1,32); »vse mesto« (Mr 1,33); »vsi 
te iščejo« (Mr 1,37); »po vsej Galileji« (Mr 1,39). Po Enricu Masseroniju 

 
GREH – KESANJE – SPREOBRNITEV 

Greh je žalitev Boga in uničuje prijateljstvo z njim. Pokora pa teži za tem, 
da bi ga ljubili in se mu zopet izročili. Zato se vsak, ki se pokesa in po Jezusovi 
milosti stopi na pot pokore, vrača k Očetu, ki nas neizmerno ljubi. Vrača se h 
Kristusu, ki je sam sebe dal za nas, in k Svetemu Duhu, ki se je obilno razlil 
na nas.  

Postni čas je še posebej primeren, da skušamo v svojem življenju najti tiste 
reči in dejanja, ki nas delajo grešne. Prav je, da se Jezusu opravičimo za vse, 
kar smo ušpičili in kar nas je s tem oddaljilo od njega. Zavedati pa se moramo, 
da je kesanje (tega molimo tudi na začetku vsake maše, smo pa povabljeni, da 
je tudi del naše vsakodnevne molitve) smiselno samo, če naredimo resen sklep, 
da ne bom več grešil. V Jezusovo kraljestvo ljubezni je namreč možno stopiti 
samo po spreobrnitvi, to je po taki notranji spremembi človeka, da ta začne 
misliti in živeti v tisti ljubezni do Boga, ki nam jo je razodel Sin – Jezus 
Kristus. Resničnost pokore je torej odvisna od iskrenosti kesanja. Spreobrnitev 
mora človeka globlje razsvetljevati in ga narediti bolj in bolj podobnega 
Jezusu. 

In kako je ljubil Jezus? O tem nam govorijo evangelisti v Svetem pismu. To 
resnično ljubezen so doživljali tako njegovi apostoli kot vsi drugi, ki so se 
zbirali ob njem. Vsi so si zapomnili, kolikokrat je bil potrpežljiv z njimi, ko 
česa niso mogli ali niso hoteli razumeti, in kolikokrat jim je odpustil, ko so 
delali napake. In dobro so vedeli, kako ljubi prav vse ljudi, saj je številnim 
pomagal, da so spet našli zdravje in veselje ter znova imeli možnost živeti 
skupaj. Tudi nam je pripravljen odpuščati, nas ozdravljati, če smo le mi 
pripravljeni hoditi za njim. Postni čas je priložnost za naše poboljšanje in 
graditev prijateljstva z njim.                  Po: J. Potočnik, Služite v veselju 

 

LJUBEZEN DO KRISTUSA 
Blagor tistemu, ki ve, kaj se pravi ljubiti Jezusa in prezirati samega sebe zaradi 
Jezusa. Zaradi Ljubljenega moramo zapustiti, kar ljubimo, ker Jezus hoče, da 
njega ljubimo nad vse. 
Ljubezen do česar koli ustvarjenega je varljiva in nestalna;  
ljubezen do Jezusa pa zvesta in stanovitna. 
Kdor se oklepa ustvarjenega, bo z njim vred omahnil in padel;  
kdor pa objame Jezusa, bo trdno stal na veke. 
Ljubi in obdrži za prijatelja njega, ki te ne bo zapustil,  
če se vsi odvrnejo od tebe, in ne bo dopustil, da bi se nazadnje pogubil. 
NAŠI RAJNI  



Umrla je Marija Ipšek iz Pijovc. Pogrebna sveta maša in pogreb bo v Šmarju,v 
torek ob 15:30 uri. Spomnimo se je v molitvi. 
Umrl je Emil Gajšek iz Prožinske vasi. Pogreb je bil v soboto v Kompolah. 
Spomnimo se ga v molitvi. 
 

VEROUK: V petek imajo veroučenci 7., 8., in 9. razreda verouk. 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE V KVARNER IN ISTRO 

V času od 27. do 29. aprila 2018, bomo poromali v Kvarner in Istro. Romarska 

pot nas bo vodili na otoka Krk in Košljun, na Trsat k Materi Božji, v Opatijo, 

Pulo, Vodnjan in Poreč. Povabljeni! 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in Pijovc. 
 

5. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 

5.2.2018 
sv. Agata 

mučenka 

8.00 za † Antonijo Lubej      

Torek 

6.2.2018 
sv. Pavel Miki  

mučenec 

8.00 Lemberg: 

za † Brankota Sever          

Sreda 

7.2.2018 
sv. Koleta 

mučenka 

  

Četrtek 

8.2.2018 

sv. Hieronim 

redovnik 

Prešernov dan 

16.00 za † Albina Marš in 

sorodnike 

Petek 

9.2.2018 
sv. Apolonija 

mučenka 

8.00 za † Marijo Gajšek          

Sobota 

10.2.2018 
sv. Sholastika 

redovnica 

8.00 za † Jožeta Javornik 

Nedelja 

11.2.2018 

6. NEDELJA 

MED LETOM 

Lurška Mati 

Božja 

8.30 

 

 

10.30 

 

 

Lemberg:  

za † Slavkota, Dominika, 

Angelo in Antona Jezovšek  

Sladka Gora: 

za † Stankota in Tilčko 

Nunčič, Petro Leben 
 

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/

