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Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus Jn 20,19 31 
19 Pod noč tistega dne, prvega v 
tednu, ko so bila vrata tam, kjer 
so se učenci zadrževali, iz strahu 
pred Judi zaklenjena, je prišel 
Jezus, stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 20 In ko je to 
rekel, jim je pokazal roke in 
stran. Učenci so se razveselili, ko 
so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je 
Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! 
Kakor je Oče mene poslal, tudi 
jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to 
izrekel, je dihnil vanje in jim 
dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23 
Katerim grehe odpustite, so jim 
odpuščeni; katerim jih zadržite, 
so jim zadržani.« 24 Tomaža, 
enega izmed dvanajstérih, ki se 
je imenoval Dvojček, pa ni bilo 
med njimi, ko je prišel Jezus. 25 
Drugi učenci so mu torej 
pripovedovali: »Gospoda smo 
videli.« On pa jim je rekel: »Če 
ne vidim na njegovih rokah rane 
od žebljev in ne vtaknem prsta v 

rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 
26 Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je 
prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:  »Mir vam bodi!« 27 
Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sëm in poglej moje roke! Daj svojo 
roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž 
mu je odgovóril in rekel:  »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: 
»Ker si me videl, veruješ?  Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« 30 Jezus 
je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej 
knjigi; 31 ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in 
da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu. 
 



OSEM DNI SLABE VOLJE  
Ljubljanski bogoslovci so v počitnicah leta 1963 izdali knjižico "Gospod, 

moja pot", v kateri je "dvajset molitev po evangeliju", ki jih je sestavila 
francoska redovnica Marie Françoise. V njih ob raznih dogodkih iz evangelija 
razmišlja, kaj ji povejo, pogovarja se z Gospodom in ga prosi, naj ji pomaga, 
da bi bila njena vera bolj živa. Ob dogodku, o katerem poroča evangelij 
današnje nedelje, je iz njene duše privrela molitev, ki ji je dala naslov "Osem 
dni slabe volje". V njej govori o apostolu Tomažu kot o človeku, ki se je 
samovoljno umaknil iz skupnosti Jezusovih učencev in zato ni doživel sreče 
ob vstalem Gospodu, ki se jim je prikazal na veliko noč zvečer. Ko so mu 
pripovedovali: "Gospoda smo videli!", jim ni hotel verjeti, zaprl se je vase in 
"kuhal mulo". Marie Françoise nato razglablja o duševnem razpoloženju 
človeka, ki se brez potrebe iz užaljenosti zapira sam vase. Počasi sicer prihaja 
do spoznanja, da je njegovo obnašanje zgrešeno, vendar mu nek čuden 
ponos brani, da bi svojo napako popravil in se spet približal skupnosti, iz 
katere se je v obojestransko škodo umaknil. 

Življenjska izkušnja nam pravi, da večjo škodo utrpi takle "Tomaž". Človek 
je namreč po naravi družbeno bitje. Za svoje življenje in delovanje potrebuje 
druge. Jezus je to upošteval, ko je polagal temelje svoji Cerkvi. To ne bo 
nekakšna "ustanova za zadovoljevanje religioznih potreb posameznikov", 
neki "super samostan", kjer bi v "sveti samoti" molili in premišljevali o Bogu. 
To bo živa skupnost, občestvo ljudi iz mesa in kosti. Člani njegove verske 
skupnosti naj živijo v okolju, kjer lahko pridejo do izraza vse razsežnosti 
človeka kot sina zemlje in kot Božjega otroka. Kristjan spada v občestvo kot 
riba v morje in občestvo mu je potrebno, kot je ribi potrebna voda. Osnovna 
postava tega občestva je ljubezen, ta pa se lahko pokaže le, če je ob meni 
nekaj sorodnih bitij, da z njimi vzpostavim ta odnos božanskega ozračja. O 
človeku, ki tega odnosa ni sposoben, pravimo, da je ljudomrznež. Že ob tej 
besedi nas zazebe, toliko bolj ob takih ljudeh. Ljudje, ki se zapirajo sami 
vase, niso srečni. Njihova slaba volja ne traja le osem dni, ampak ponavadi 
vse življenje. 

Hudo je, če so taki ljudje kristjani, celo "dobri" kristjani, ki so zelo 
pobožni, a so skregani s celim svetom. Vsako stvar obgodrnjajo in sproti 
podirajo skupnost, ki jo je tako težko graditi. Nekaj "Tomaža", ki se kdaj pa 
kdaj umakne iz občestva, je v vsakem od nas. Nismo namreč samo družbena 
bitja, vsakdo je tudi svet zase, zato smo izpostavljeni nevarnosti 
individualizma. Prva župnija v Jeruzalemu, gnana od začetne gorečnosti, teh 
težav ni čutila. "Bili so stanovitni v nauku apostolov in bratskem občestvu, v 
lomljenju kruha in molitvah," beremo v Apostolskih delih. Skupnost se je 
morala hraniti od zgoraj – iz evharistije in molitve. Tudi zasebna molitev 
doma, med štirimi stenami deluje v tej smeri, ker nam pomaga pravilno 
razumeti in dobro izvrševati svoje naloge v vsakdanjem življenju. Tu pa na 
vsakem koraku trčimo ob soljudi in imamo opravka s skupnostjo. Če sem 
odprt zanjo, bom deležen razodetja vstalega Kristusa. Če ne, bo moj delež 
"osem dni slabe volje" in osamljenost. 



Silvester Čuk 
 
JEZUS, … STOPI SKOZI VRATA, OSVOBODI ME, PODARI MI MIR 
Jezus, osvobodi me:  
želje, da bi bila ljubljena,  
želje, da bi bila vzvišena,  
želje, da bi bila češčena,  
želje, da bi bila hvaljena,  
želje, da bi bila priljubljena,  
želje, da bi bila slavna,  
želje, da bi iskali moj nasvet,  
želje, da bi mi odobravali,  
želje, da se vsiljujem drugim;  
strahu, da bi me ponižali, strahu, da bi me prezirali,  
strahu, da bi me grajali, strahu, da bi me očrnili,  
strahu, da bi me krivično obsodili, strahu, da bi me osumili … 
O Bog, vodi me od smrti k življenju, od obupa k upanju,  
od strahu k pogumu od sovraštva k ljubezni. 
Naj mir napolni naša srca, naš svet, naše vesolje.  
MIR, MIR, MIR, MIR! Amen.          Po: mati Terezija 
 
Mašni nameni so oznanjeni za vse tri župnije skupaj. Sveto mašo lahko vsak 
dan spremljate na facebook strani (Obnova župnijske cerkve Šmarje pri 
Jelšah) iz župnijske cerkve v Šmarju. Ob nedeljah je ob 9. uri in med tednom 
je ob 8. uri, na TV Slovenija 2 vsako nedeljo ob 10. uri. 
 
ŠMARNICE – MARIJANSKA POBOŽNOST 
Z mescem majem vstopamo v šmarnično pobožnost, ki bo v teh 
spremenjenih okoliščinah potekala preko spleta. Šmarnice za odrasle bodo 
pri sveti maši zjutraj ob 8. uri in bodo govorile o svetem Janezu Henriku 
Newmanu. Šmarnice za otroke pa bodo predstavile Božjo Mater Marijo, 
njena različna imena, ki bodo vsak dan predvajane po spletu facebook stran: 
Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah). Lepo povabljeno k spremljanju in 
sodelovanju. 
 
VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTA PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 
Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč, zaradi nam veh 
znanih razlogov.  Verjetno se bo po prvomajskih praznik začelo kaj rahljati, 
ampak ne v tolikšni meri, da bi lahko varno zagotavljali veroučni proces in s 
tem tudi pripravo na sveto obhajilo. Precej stvari je še odprtih in neznanih, 
več bo znanega po 4. maju. Kar pa v veliki meri že lahko rečem je, da bosta 
slovesnosti prvega svetega obhajila in svete birme prestavljeni na jesen 
(konec septembra ali začetek oktobra. Kako bo vse točni v naslednjih 
oznanilih. 
 



ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS 
Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper 
koronavirus.  
Molimo. Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal 
za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v 
težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč 
in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe 
ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in 
reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki 
skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka 
in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino.  
Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, 
našem Gospodu.  Amen.  
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Ponedeljek 
27.4.2020 

sv. Cita 
delavka 

 za † Alojza in Pepco Vrečko 
za † Olgo Ogrizek 
po namenu 

Torek 
28.4.2020 

sv. Peter 
Chanel 

duhovnik 

 za † Frančiška in Terezijo Drame 
za † Silva Hostnika 
po namenu  

Sreda 
29.4.2020 

sv. Katarina 
Sienska 
 devica 

 v zahvalo in priprošnjo ob 25. letnici 
poroke 
za † Rudolfa Zidarja in Avgusta 
Došlerja 
po namenu  

Četrtek 
30.4.2020 

sv. Pij V. 
papež 

 za † Marijo Marš     
za † Ota Žnidarja  
po namenu 

Petek 
1.5.2020 

sv. Jožef 
Delavcev 

 za † Antona Kramperška (obl) 
za † Janeza Gajška (obl) 
po namenu 

Sobota 
2.5.2020 

sv. Atanazij 
škof 

 za † Frančiška Goleža 
za † Lojzko Srbotnjak 
za † Nežko Ratajc 

Nedelja 
3.5.2020 

4. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
sv. Filip in 

Jakob 
apostola 

 
 
 
 
 

 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Primoža Mikuša (obl) 
za † Tilčko Majcen  
za † Ano in Franca Kampuša 

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/

