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Evangelij: Kristus je gospodar narave Mr 4,35 41 
35 Ko se je tisti dan 
zvečerilo, je rekel 
Jezus svojim učencem: 
»Prepeljímo se na 
drugo stran!« 36Ko so 
odslovíli množico, so 
ga vzeli s seboj v 
čolnu, v katerem je bil. 
Tudi drugi čolni so 
pluli z njim. 37 Nastal 
je velik vihar in valovi 
so pljuskali v čoln, 
tako da je bil že poln 
vode. 38 On pa je bil na 
krmi in je spal na 
blazini. Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo?« 39In 
vstal je, zaprétil vetru in rekel morju: »Utihni! Molči!« 
In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. 40 Njim pa je rekel: »Kaj ste 
strahopetni? Ali še nimate vere?« 41 Prevzel jih je velik strah in spraševali so 
se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje?« 
 
BOG IN STISKA 

»Kdor moliti ne zna, naj se na morje poda,« je to dejstvo strnil pregovor. 
Tudi v današnjem evangeliju se Kristus s svojimi učenci poda na »morje«, 
kjer je nastal »velik vihar in valovi so pljuskali v čoln« (Mr 4,36). Učenci so se 
prestrašili in zbudili Jezusa.  

Podobno ravna večina ljudi. V stiski pokličejo Boga. Prej ga ne poznajo, v 
trenutku preizkušnje pa začnejo moliti in se obrnejo nanj. Ne bi obsojal 
takega početja. Številni ljudje se prav prek stiske in preizkušnje približajo 
Bogu. Ko izkusijo Božjo bližino v stiski, postanejo verni in svojo vero potem 
tudi zares živijo. So pa tudi ljudje, ki pokličejo Boga na pomoč v težavi, ko je 
ta mimo, pa nanj pozabijo in živijo, kakor da ga ne bi bili nikoli srečali. Ti 
pojmujejo Boga kot rešilni jopič. V nevarnosti si ga nadeneš. Ko je nevarnost 
mimo, pa ga odvržeš. Niso iskreni v odnosu do Boga. Iskrenost z Bogom se 
tudi sicer spozna v stiski. Iskreno vernim ljudem, ljudem, ki res verujejo v 



Boga in ga ne pojmujejo kot rešilni jopič, se to pozna tudi v trenutkih, ko se v 
njihovem življenju razbesni vihar. Stiska je tudi nekakšen preizkus. Lahko je 
živeti in lahko je govoriti o Bogu, dokler ti gre v življenju dobro. Ko pa divja 
nevihta … 

Ostaja še ena vrsta ljudi, ki v stiski trdijo, da ni Boga in takrat ponovijo že 
tisočkrat izrečen stavek: »Če bi bil Bog, trpljenja ne bi bilo.« Nekaj tega 
mišljenja je bilo tudi v apostolih, saj Jezusu očitajo: »Ti ni mar, da se 
potapljamo?« Tudi oni ne morejo razumeti, da Kristus spi in se ne zanima za 
vihar, v katerem so se znašli učenci. Tudi njihova vera se je znašla na 
preizkušnji. Toda učenci so doživeli pomiritev viharja; to je utrdilo njihovo 
vero v tistega, »ki sta mu pokorna celo veter in morje«. Res pa je tudi, da so 
ga »vzeli s seboj v čoln«, v čoln svojega življenja, zato je bil z njimi tudi sredi 
viharja. Bi ga poklicali v viharju, če ne bi že prej plul z njimi po morju 
življenja? 

Prosimo Gospoda, da bi ga tudi mi vzeli v čoln svojega življenja in čutili 
njegovo blagodejno navzočnost takrat, ko bodo naš čoln premetavali valovi. 

 
Svetovno človeško zgodovino na pobudo kratkega odlomka iz Jobove knjige 
zlahka primerjamo z morjem. Gospodar je Bog. Določa meje, daje zakone, je 
neprestano blizu. To potrjuje njegova veličina, moč in delovanje. Kadar pridejo 
viharji (kot je v teh časih tudi Corona virus), se zdi, kakor da je »zaspal« 
Preko morja človeške zgodovine plove ladja – to je Petrov čoln vesoljne Cerkve. 
Kdor je z Jezusom stopil na ladjo – kdor je postal kristjan, lahko z gotovostjo 
pričakuje tudi vihar. Doživel bo nevihte življenja – mnoge preizkušnje … Tudi 
današnji odlomek iz Božje besede nam je spregovoril, kako so apostoli z Jezusom 
doživljali hude ure. A kdor išče moč v veri, kdor zaupa Božjemu načrtu, ta je 
lahko miren. Gospod ga bo namreč pripeljal v varen pristan. A.K. 

 
 
Godove svetnikov Cerkev redno praznuje na njihov smrtni dan, ki velja 

kot rojstni dan za nebesa. Izjema sta samo Božja Mati Marija in Janez 
Krstnik, saj Cerkev praznuje tudi njun rojstni dan. S postavitvijo praznika 
rojstva Janeza Krstnika je Cerkev naglasila osebno veličino Janeza Krstnika 
in potrdila, da mu je bila že ob rojstvu dodeljena posebna vloga v zgodovini 
odrešenja. 

Rojstvo Janeza Krstnika je Bog po angelu naznanil njegovemu očetu 
Zahariju in posebej tudi Mariji, takrat ko ji je bilo sporočeno, da je izbrana 
za Odrešenikovo mater. Naznanilo rojstva Janeza Krstnika je dokaj natančno 
opisal evangelist Luka. Govori pa tudi o rojstvu samem in o pomenljivih 
dogodkih, ki so spremljali to rojstvo. Evangelist Luka pripoveduje, da se je 
Janez Krstnik rodil v zadnjih letih vladanja kralja Heroda Velikega. Janezova 
starša Zaharija in Elizabeta dolgo nista mogla imeti otrok. Vztrajno in 
zaupno sta prosila Boga, naj jima nakloni potomstvo. In Bog je uslišal njuno 
gorečo molitev. Ko je Zaharija opravljal duhovniško službo v templju, je na 
desni strani oltarja zagledal angela. Vznemiril se je in prestrašil. Angel pa ga 



je pomiril in mu rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! 
Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje ti bo in 
mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina 
in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim 
Duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu. 
In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obme srce 
očetov k otrokom, nepokome k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda 
pripravljeno ljudstvo« (Lk 1,13-17). 

Po teh angelovih besedah je Zaharija 
lahko spoznal, da bo njegov sin Božji 
izvoljenec in Mesijev predhodnik. Kljub 
temu ni mogel verjeti, da bo res dobil 
sina. Zelel je imeti posebno znamenje, da 
se bo to zares zgodilo. Zato je vprašal 
angela: »Po šem born to spoznal? Jaz sem 
namreč star in moja žena je v letih« (Lk 
1,18). Potem se mu je angel predstavil in 
napovedal znamenje: »Jaz sem Gabrijel, ki 
stojim pred Bogom. Poslan sem, da 
spregovorim s teboj in ti sporočim to 
veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim 
besedam, ki se bodo spolnile ob svojem 
času, boš onemel in ne boš mogel govoriti 
do dne, ko se bo to zgodilo« (Lk 1, 19-20). 

Evangelist Luka pripoveduje še o 
drugih čudežnih dogodkih ob Janezovem rojstvu. Sosedje in sorodniki 
Zaharijeve družine so se zavedali velikega usmiljenja, ki ga je Bog izkazal 
priletnim staršem in so se z njimi veselili. Ob družinskem prazniku, osmi 
dan po rojstvu, so doživeli tako nenavadne stvari, da so govorili: »Kaj neki 
bo iz tega otroka? Zakaj roka Gospodova je bila z njim.« Ko so mu namreč 
hoteli dati očetovo ime Zaharija, jih je njegova mati Elizabeta zavrnila: 
»Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« Tedaj so pomignili njegovemu 
očetu Zahariju, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico in nanjo 
zapisal: »Janez je njegovo ime.« Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik 
ter je govoril in hvalil Boga. Napolnjen s Svetim Duhom je prerokoval o 
odrešenju, ki ga je Bog pripravil svojemu ljudstvu. O svojem sinu Janezu pa 
je napovedal: »In ti, dete, se boš imenovalo prerok Najvišjega. Pojdeš 
namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu 
ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem 
usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z 
višave« (Lk 1, 76- 79). 

S temi besedami je Zaharija oznanil poslanstvo in vlogo svojega sina, ki je 
velik pred Gospodom. Veličastna je tudi njegova vloga voditelja k 
Odrešeniku, ki mu jo je Bog določil. Janezova vloga v načrtu odrešenja je 
bila v tem, da je pripravljal pot Odrešeniku in ljudi vodil k njemu. To vlogo je 



Janez sprejel in jo dobro opravil, saj je z vsem bitjem, z odločno besedo in 
zgledom spokomosti usmerjal svoje rojake k »Njemu, ki mora priti.« 
 
PEŠ ROMANJE DRUŠTVA SLOMŠKOVA ROMARSKA POT 
Društvo Slomškova romarska pot, vabi v petek na peš romanje od sv. Roka v 
Šmarju do sv. Uršule nad Dramljami. Ob 8. uri bo pri sv. Roku sveta maša za 
romarje in domovino, po sveti maši pa sledi peš romanje, preko Sloma, 
Ponikve do sv. Uršule. Povabljeni da se pridružite romanju. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in 
Pečice. 
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Ponedeljek 
21.6.2021 

sv. Alojzij 
Gonzaga 
redovnik 

8.00 za † Marijo Mlinar    

Torek 
22.6.2021 

sv. Tomaž 
More 

mučenec 

8.00 Lemberg: 
po namenu  

Sreda 
23.6.2021 

sv. Jožef 
Cafasso 
redovnik 

  

Četrtek 
24.6.2021 

Rojstvo 
Janeza 

Krstnika 

18.00 za † Ota Žnidarja  

Petek 
25.6.2021 

sv. Doroteja 
mistikinja 

8.00 po namenu 

Sobota 
26.6.2021 

sv. 
Jožefmarija 

Escriva 
duhovnik 

8.00 za † Lucijo Skutnik, Skutnikove in 
Kidričeve 
 

Nedelja 
27.6.2021 

13. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Ema Krška 
kneginja 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Ano Šket 
Sladka Gora: 
za † Robija Vrbovšek (obl), starše 
Vrbovšek 
za † dva Ivana in Julijano Avsec, 
starše Strašek 

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/

