
1.ADVENTNA                        29. november 2020                     Leto XIV, štev. 49 
Markov evangelij 13,33-37 - Opomin k čuječnosti 

33 Pazite, čujte in molite! Zakaj ne 
veste, kdaj pride čas. 34 Bo kakor 
pri človeku, ki je zapustil svoj dom 
in šel na pot, potem ko je svojim 
služabnikom izročil oblast, 
vsakemu lastno opravilo, in je 
vratarju naročil, naj čuje. 35 Čujte 
torej, zakaj ne veste, kdaj pride 
hišni gospodar, ali zvečer ali 
opolnoči ali o petelinjem petju ali 
zjutraj –, 36 da vas ob nenadnem 
prihodu ne najde spečih. 37 Kar pa 
vam pravim, pravim vsem: Čujte!« 
 
ADVENTNI ČAS 
S prvo adventno nedeljo vstopamo 
v adventi čas. Ta čas nas kliče k 
budnosti in čuječnosti. Ves je 
usmerjeno k temeljnemu 
sporočilu, da Bog prihaja med nas. 
Na ta prihod pa se je treba 
pripraviti. Zato je priložnost, da v 
tem času vsak kristjan narediti 
inventuro svojega verskega in 

duhovne življenja. Postavi si vprašanje: »Kakšne kristjan sem?« Na podlagi 
odgovora sam sebi, opravi tudi osebno sveto spoved, ki mora biti sestavni 
del priprave na božič. 
Lepo povabljeni c tem adventnem času k osebni in družinski molitvi, doma 
ob adventnem venčku. Povabljeni k obisku sv. maše, predvsem pa k sveti 
spovedi. Naj nam to pomaga pri pripravi na božič. 

*** 
Kar štirikrat se v današnjem razmeroma kratkem evangeljskem odlomku 

ponovi Jezusovo naročilo, naj čujemo. Čuti je treba zvečer, opolnoči, ob 
petelinjem petju in zjutraj. Možno je namreč, da ob kateremkoli teh časov 
pride gospodar in nas najde speče, kar nikakor ne bi bilo dobro. 



Jezus nas ne odvrača od potrebnega spanja, saj ve, da ga potrebujemo. 
Med vojno so preiskovalci pri marsikaterem zaporniku prišli do želenih 
podatkov tako, da mu niso dovolili spati. Komaj je zatisnil oči, že so ga 
zbudili: Povej, kar veš. Dokler ne poveš, ne boš spal. Tako dolgo so ga mučili 
z nenehnim prebujanjem, dokler ni vsega priznal. 

Jezus nas ne želi mučiti. Privošči nam dobro spanje. Ko pa smo se naspali, 
nas kliče na delo. To je povedano z besedami, da je gospodar, preden je 
odpotoval, »vsakemu dal lastno opravilo«. 

Daje ga študentom, ki se zbirajo v veroučnih skupinah - za polno stran je 
teh skupin v glasilu Tretji dan. - Daje ga mladim izobražencem, ki izhajajo iz 
teh skupin. - Mladim zakoncem, ki se shajajo v svojih občestvih in na 
duhovnih vajah. - Mladim duhovnikom, ki so v letih po koncilu postali 
mašniki. - Verni mladini, ki se vsako jesen srečuje v Stični. - 
Mladoporočencem, ki začenjajo skupno življenje z blagoslovom Cerkve. - 
Vsem, ki se ob nedeljah zbiramo okrog mize božje besede in božjega Kruha. 

Kakšno opravilo nam daje? Gotovo ne, naj se pehamo za oblast ali kaj 
podobnega. To bi bilo ponižanje za evangelij in za nas. Pač pa naj jemljemo 
vero zares, naj evangelij oblikuje naš vsakdanjik. Naj bomo marljivi v šoli, 
delavni v službi, pošteni pri blagajni, odgovorni v poklicu, zvesti v zakonu. 
Naj bomo ljudje, ki živijo sredi množice, pa si vendar upajo živeti drugače od 
množice. Ki vidijo vrednote, katerih drugi ne vidijo, in slišijo besede, katerih 
drugi ne slišijo. Ki razpoznavajo znamenja časa in jih odkrivajo drugim. 

Če bomo znali tako čuti in pričakovati Gospoda, bomo tudi sami postali 
znamenje tistim, ki ne čujejo in ne pričakujejo. Franc Cerar 
 
ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA 

Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda 
Stvarnik se je hotel poprej prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. 
Dejal jim je: »Želim, da bedite in stražite zemljo sedem dni.«  

Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da 
jim prvo noč ni bilo težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti 
jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč so se drevesa začela med seboj 
pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih 
je omagalo četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj dreves: smreka, bor, 
jelka, cipresa, cedra in lovor. 

»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da vam 
nikoli ne bodo odpadli  listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in varovali 
boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga drevesa našla zavetje 
med vašimi vejami.« 

Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo, zimzelena 
drevesa pa ostanejo  budna. Tako so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in 
svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam govorijo: vse okrog nas je zaspano, 
utrujeno in 
onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in čakamo. 



Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam govorijo: 
kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati Božjo svežino v sivo 
vsakdanjost. 

         Po: B. Rustja 
 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
1. Cerkev v Šmarju je odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času 
povabljeni k osebni molitvi. 
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki 
mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. Nedeljske svete 
maše bomo prenašali po facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje 
pri jelšah), ob 9. uri. 
3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med 
tednom pa od 17.45 uri v Šmarju. V tem času bo možnost tudi za sveto 
spoved. 
4. Krsti, poroke, in druge župnijske slovesnosti so preloženi. 
5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
6. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod 
zavihkom VEROUK). Za veroučence od 1. do 6. razreda bo poslala gospa 
Andreja. 
 
DEVETDNEVNICA V ČAST BREZMADEŽNI IN PRENOS SVETE MAŠE 
Z današnjo nedeljo vstopamo v devetdnevico pred praznikom 
brezmadežnega spočetja Device Marije. Zato bo vsak večer ob 19. uri sveta 
maša z devetdnevnico v župnijski cerkvi v Šmarju.  Spremljate nas lahko 
preko spleta na facebook strni (obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah) 
  
ADVENTI KOLEDAR ZA OTROKE – SLEDITE NAM NA FACEBOOK STARNI 
V cerkvi so na voljo adventi koledarji za otroke. Prosim vzemite jih in naj vam 
pomagajo skozi adventni čas. Povabljeni, da se spomnimo tudi otrok, ki živijo 
v pomanjkanju. Škatlice z darovi boste na božič položili v jaslice. Skupaj z 
vami bomo prebirali adventi koledar po facebook strani. Vabljeni vsak dan 
ob 18. uri. 
 
DAR ZA SVETE MAŠE ZA RAJNE IN DRUGE NAMENE 
Tudi v tem času lahko darujete za svete maše za svoje pokojne sorodnike ali 
druge namene. Mašni namen lahko oddate v režo vrat župnišča, lahko 
pokličete tudi po telefonu ali napišete po elektronski pošti. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar. 
 
DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE 
Ker v danih okoliščina ni svetih maš z ljudstvom, tudi ni nedeljske puščice oz. 
darov za potrebe župnije, ki je edini vir dohodka, se priporočamo za 
prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na župnijski TRR: SI56 0510 0801 5453 
256 ali osebno. Bog vam povrni. 



1. ADVENTNA NEDELJA 

Ponedeljek 
30.11.2020 

sv. Andrej 
apostol 

19.00 za blagoslov in zdravje v družini      
za † Martina Furmana   
po namenu 

Torek 
1.12.2020 

sv. Edmund 
Campion  
mučenec 

19.00 za † Jožefa Žeraka  
za † Jožeta Kampuša   
po namenu 

Sreda 
2.12.2020 

sv. Bibijana 
mučenka 

19.00 za † Antona Ribiča           
za † Ota Žnidarja 
po namenu 

Četrtek 
3.12.2020 

sv. Frančišek 
Ksaverij 

duhovnik 

19.00 za † Dušana Milenkoviča, Franca 
Lampiča 
za † Tilčko Majcen  
po namenu 

Petek 
4.12.2020 

sv. Barbara 
mučenka 

19.00 za † Marijo Junež 
za † Franca Žavski 
za † Ivana Novaka 

Sobota 
5.12.2020 

sv. Saba 
opat 

19.00 za † Jožico in Ano Kos 
za † Antona Jagodiča (obl)   
za † dva Vincenca, Mimico, Ano in 
Albina Marš 

Nedelja 
6.12.2020 

2. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
sv. Miklavž 

škof 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † zdravnika Roberta Bajuka 
za † Stanka in Marico Kampuš, 
sorodnike Marjanota Oruu  
za † starše Gobec, Marijo in Karla 
Novaka, Marijo Metličar 
za † Štefana Čakša in starše, starše 
Kovačič 
za † Marijo, Stanka, Branka in 
Srečka Murko 
za † Marka Šketa, starše in 
sorodnike Stojan, starše Šket, 
Heleno Strniša, Karla Jagodiča 
za † Ivana Novaka (obl), starše in 
sorodnike Novak in Kidrič  

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/

