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Iz svetega evangelija po Luku (2,22-40 ali 2,22-32) 
Ko so se dopolnili dnevi 

očiščevanja po Mojzesovi postavi, 
so prinesli Jezusa njegovi starši v 
Jeruzalem, da bi ga postavili pred 
Gospoda, kakor je pisano v 
Gospodovi postavi: »Vsak moški 
prvorojenec bodi posvečen 
Gospodu«, in da bi dali v daritev 
»dve grlici ali dva golobčka«, 
kakor je rečeno v Gospodovi 
postavi. 

In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen 
in bogaboječ in je pričakoval Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. 
Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo 
videl Gospodovega Maziljenca. Prišel je po navdihnjenju v tempelj. Ko so 
starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po predpisu postave, ga je tudi 
on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega 
služabnika po svoji besedi v miru; kajti moje oči so videle tvoje zveličanje, 
ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: luč v razsvetljenje poganov in 
slavo Izraela, tvojega ljudstva.« 

Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se je o njem 
govorilo. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta 
je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu 
bo nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz 
mnogih src.«  

Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje 
mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, 
in Božja milost je bila z njim. 
 
DAR, MEČ IN LUČ 

Dar je sad ljubezni. Darovati more samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. 
Kar ima, zadržuje zase, pa še tujega bi se rad polastil. 

Večja je ljubezen, dragocenejši je njen dar. Marija daruje 
najdragocenejše – Sina. Sin daruje največ – sebe. 



Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina ali 
skupnost, kolikor znamo darovati. Tudi služba, delo in poklic je darovanje. 
Zavest, da darujemo in da smo obdarovani, nas osrečuje in nam lepša 
vsakdanjost. 

Meč. 
Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo presunil meč. 

Jezus je daroval, pa mu je vojak prebodel srce. Daroval se je za nas – kako 
smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je v trenutku 
najvelikodušnejšega darovanja čutil najbolj zapuščenega. 

Vsako darovanje ima svoj meč. Katero prijateljstvo ni bilo nikdar 
ranjeno? Kateri mož ni nikdar ranil svoje žene in ona njega? Kateri otrok ni 
nikoli ranil srca svoje matere? Katera mati ni kdaj ljubljenemu otroku 
odrekla najbolj goreče želje? 

Meč je našemu darovanju tako potreben kot zemlja zrnu. Če ne pade 
vanjo in ne umrje, ne more postati rodovitno. 

Luč. 
Kako revno bi bilo človeštvo, če ne bi imelo evangelija. Ta knjiga je 

najmočnejša luč v temi našega zemeljskega potovanja. Pove nam, da 
nismo izgubljena bitja v neizmernih razsežnostih vesolja. Tisti, ki nas je 
poklical v bivanje, je za nas izmeril daljo in nebeško stran. Dovolj je 
osvetljena, da jo more videti vsakdo, če le hoče. Po: F. Cerar 

 
Bil pa je v Jeruzalemu mož,  
ki mu je bilo ime Simeon;  
bil je pravičen in bogaboječ.  
Pričakoval je Izraelovo tolažbo ...  
Tam je bila tudi prerokinja Ana,  
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu.  
Bila je že zelo v letih. Lk 2,25–38 

Simeon in Ana sta zelo stara po letih, 
pa zelo mlada po duhu.  

Stari po letih in po duhu, živijo od spominov, z glavo obrnjeno nazaj. 
Kajti preteklost pomirja: stoji zamrznjena, negibna, brez presenečenj. 
Lahko jo hranimo v žepu in delamo z njo, kar hočemo. 

Toda preteklost je brez upanja, ker je brez Božje navzočnosti. Bog je 
vedno spredaj, da ustvarja nove stvari, novosti življenja. 

Za ljudi, ki ne verujejo v Boga, zlasti če so stari po letih ali po duhu, je 
normalno, da živijo s pogledom, obrnjenim v preteklost, ker pred seboj 
nimajo nobenega upanja in tolažbe. 

Tisti pa, ki verujejo v Boga, ne morejo živeti drugače kakor Simeon in 
Ana, s pogledom naprej, proti Bogu, v pričakovanju njegove tolažbe. 

Rekli boste: »Ampak zakaj so potem služabniki in služabnice Cerkve 
tako vklenjeni v preteklost, da se ne samo bojijo prihodnosti, pač pa se 
celo niso sposobni sprijazniti s sedanjostjo?« 

Kakšna škoda! Cerkev zamenjujejo z antikvariatom. 
 



DOBORDELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS ŠMARJE 
Župnijska Karitas Šmarje pri Jelšah vabi na dobrodelni koncert, ki bo 
danes, v nedeljo, ob 16. uri, v Kulturnem domu v Šmarju. Vstopnine ni. 
Veseli pa bomo vsakega prostovoljnega daru, ki bo namenjen za pomoč 
ljudem v stiski. 
 
GOD SV. BLAŽA 
Jutri je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Cerkev na ta dan deli blagoslov sv. 
Blaža, ki naj nas varuje pred bolezni grla in vsakega drugega zla. Blagoslov 
bomo prejeli med sveto mašo. 
 
VEROUK: V četrtek je reden verouk. 
 
PRVI ČETRTEK 
Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi in sveti maši za duhovne 
poklice. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi pred Najsvetejše in sveti maši.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gora. 
 
DRAGI PESNIK FRANCE! 

Mika me malo pokramljati s teboj, saj že vse 
leto čakaš na kako pošto z zemlje. 

Nekaj me žalosti: dalj ko te poznamo, manj 
zares zanesljivega vemo o tebi. Gotovo zato, ker 
preveč samozvano razlagamo vsako tvojo 
besedo, korak, odločitev, dejanje. V tem 
tisočletju skoraj da ne gre drugače. Podprti z 
mnogimi vedami in mejnimi znanostmi si 
drznemo tudi iz približnih dejstev izbrskati 
nekakšno gotovost. Zato smo tvoje ribniško 
otroštvo prav lahko prekrili s travmo spolne 
nadlegovanosti, krajnsko kalvarijo pa s poceni 
kvantaštvom. Kaj bi mogli umestiti v vmesni čas 

drugega kot silovit naval tvoje nepotešljive strasti? 
Reci,  kar hočeš, ampak nekaj tvojih vrhunskih verzov pa v šolskih 

berilih nikoli ne bo manjkalo; upam. Pred kratkim je veljal Krst kot 
obvezno branje srednješolcev in temu je sledil obvezni esej. Naj ti 
potožim: o tisti zadevi tam okrog slapa Savice brhka srednješolska 
esejistka ni razumela popolnoma nič. Kaj vse da si navlekel skupaj iz 
krščanske ropotarnice! Res te danes skoraj živ krst ne more več razumeti. 
Zadoščalo bi, če bi pesnil o rožicah in vincu, ne pa o nekakšnem vzvišenem 
žrtvovanju.  



Sploh pa, kaj neki si pridobil s tem, da te je nekaj zanesenjakov 
kanoniziralo za največjega slovenskega pesnika, da zdaj ne gre več brez 
vsakoletne prazne slave tvojemu imenu! Zelo me žalosti, ker si sicer vse 
leto pozabljen; med mnogimi razumniki nerazumljen, med številnimi kar 
nepoznan, med delovnim ljudstvom veljaš za pijanca in kvantača, šolarji 
pa trdijo, da si fulsmotan. 

Moj dragi predragi France, Ribičev iz Vrbe! Ti velikan duha, ti 
poštenjakar starega kova! Nejeveren, a vendar večen. Ki si umrl »spvedan 
in v sveto olje djan«. Prijatelj bl. Antona Martina, s katerim sta rada 
razdirala šale. Dosledno pravičen doktor prava, izplačan z domačije z doto 
petdesetih goldinarjev. Pesnik po Božje navdihu.  

Hvala ti prav za vse in tega je veliko; nemara več kot zaslužimo. Brez 
tebe nas v svetu ne bi bilo med velikani srca in duha. 

Lepo pozdravljen! Berta Golob, Ognjišče 2/13 
 

4. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 

3.2.2020 
sv. Blaž 

škof 
8.00 za † družino Nunčič, Marijo 

Drozg 

Torek 
4.2.2020 

sv. Gilbert 
redovnik 

8.00 Lemberg: 
po namenu 

Sreda 
5.2.2020 

sv. Agata 
mučenka 

  
 

Četrtek 
6.2.2020 

sv. Pavel 
mučenec 

15.30 
16.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Avgusta, Marijo in Dušana 
Javorič, Frido Lesar    

Petek 
7.2.2020 

sv. Kolekta 
redovnica 

8.00 za † družino Cinglak, Stojana, 
Alojzija in Maro in Marijo, 
družino Boškovič 

Sobota 
8.2.2020 

sv. Hieronim 
 redovnik 

8.00 za † Jožeta Kampuš 

Nedelja 
9.2.2020 

5. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Apolonija  

mučenka 

8.00 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Viktorja Kolar, 8. dan 
  
Sladka Gora: 
za † Alberta in Antonijo 
Jemenšek 
za † Bojana Koštomaj 

Naslov: www.sladkagora.com: 
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/

