
14. in 15. MED LETOM      

Evangelij: Kristusa rojaki niso sprejeli Mr 6,1 6 
1Tisti čas je Jezus prišel v svoj 
domači kraj. Spremljali so ga 
njegovi učenci. 2Ko je prišla sobota, 
je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki 
so ga poslušali, so začudeni 
govorili: »Od kod njemu to? Kakšna 
je ta modrost, ki mu je dana? In 
kakšna mogočna dela se godijo po 
njegovih rokah! 3Ali ni to tisti tesar, 
sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, 
Juda in Simona? Mar njegove 
sestre niso tu, pri nas?« In spotikali 
so se nad njim. 
4Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni 
brez časti, razen v domačem kraju, 
pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« 
5In ni mogel tam storiti nobenega 
mogočnega dela, samo na nekaj 
bolnikov je polóžil roke in jih 
ozdravil. 6In čudil se je njihovi 
neveri. 
 
OBISK V DOMAČEM KRAJU 
Po daljši odsotnosti se je Jezus 

odločil, da obišče domači kraj. V Shodnici se je zbralo več občanov kot 
navadno, saj so govorice o njegovih uspešnih nastopih v Kafarnaumu in 
drugod prišle tudi do njihovih ušes. 
Začetek je bil spodbuden in obetaven. Poslušalstvo je strmelo nad njegovo 
razlago. V nadaljevanju pa so se začeli nad njim spotikati. Bogoslužje se je 
sprevrglo v polomijo, Jezus je zapustil Nazaret in se napotil v okolico. 
Človeku je kar hudo, ko bere te vrstice. Sprašuje se, kako je moglo do tega 
priti. 
Najprej smemo reči, da se nad Jezusom niso spotikali vsi. Mnogi so se veselili 
njegovega obiska, pritrjevali so njegovim izjavam in bili nanj ponosni. Ti so 
bili mirni in tihi ter stali v ozadju. Našlo pa se je nekaj kričačev in 



nezadovoljnežev, ki so se prerinili v ospredje, prevzeli pobudo, z 
neumestnimi in preračunanimi pripombami povzročili nemir in ustvarili 
Jezusu nasprotno javno mnenje. 
Te, ki so to počeli, je zavedla zavist in domišljavost. Trdili so, da o Jezusu vse 
vedo: »Mi dobro vemo, kdo je on. Tesar je, tesarjev sin, do obisti poznamo 
njegove domače in njegovo žlahto. Toliko so vredni, kot smo vsi mi; kako bi 
torej on mogel in smel biti kaj več?« 
Res je bil tesar in veljal je za tesarjevega sina, toda ali je bil samo to? Kako 
malo so vedeli o njegovem Božjem izvoru, kako malo so vedeli, da je ta 
njihov vaščan, ki ga mečejo iz svoje srede, ne le večji od njih, ampak tudi 
večji od vseh ljudi na svetu. 
Tako je šel veliki Božji obisk mimo njih. Jezus je svoje poslanstvo uresničil 
drugje, oni pa so zapravili priložnosti, ki ji nikdar ni bilo enake. Kaj vse danes 
mnogi ljudje govorijo, da vedo o Jezusu, o Cerkvi, o papežih, škofih, 
duhovniki, vernikih … Ali je to, kar vedo, tudi vse, kar bi bilo potrebno 
vedeti?  … I vse, kar bi bilo potrebno povedati? Po: F. Cerarju 
 
LEPA NEDELJA PRI SV. BENEDIKTU (11.7.) 
V nedeljo lepo povabljeni na lepo nedeljo k sv. Benediktu. Ob 10.30 uri bo 
telovska procesija po nje pa sveta maša. Lepo povabljeni. V župnijski cerkvi 
bo to nedeljo sveta maša ob 8. uri. 
 
ŠMARJETNA NEDELJA (18.7) 
V nedeljo, 18. julija, bomo ob 10. uri obhajali Šmarjetno nedeljo na Sladki 
Gori. Ob 10. uri bo Telovska procesija okoli cerkve in po njej slovesna sveta 
maša.  
 
ČIŠČENJE CERKVE IN NJENE OKOLICE, PLETENJE VENCEV ZA ŠMARJETNO 
NEDELJO 
Za slovesnost šmarjetne nedelja naprošeni v sredo 7. julija ob 9. uri, da 
očistimo cerkev in njeno okolico. V četrtek in petek pa se bodo spletali venci 
od 14. ure dalje. Prosimo tudi za zelenje. 
 
PERSONALNE SPREMEMBE V NAŠIH TREH ŽUPNIJAH 
S 1. avgustom prevzema vodenje župnij Sladka Gora, Šmarje pri Jelšah in Sv. 
Peter na Kristan Vrhu, novi župnik. Med nas prihaja za župnika g. Damjan 
Ratajc. Novemu župniku izrekam iskreno dobrodošlico in želim vse dobro, 
vas pa prosim, da ga kot domačega rojaka sprejmete in mu pomagate pri 
verskemu, pastoralnemu in gospodarskemu življenju župnije. Jaz pa se po 11 
letih župniške službe in 10 letih dekanske službe poslavljam od vas. Na 
šmarjetno nedeljo bom še zadnjič kot župnik med vami. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tretjem tednu meseca julija župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz 
Polžanske Gorce in Gradca. 



14. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
5.7.2021 

sv. Ciril in 
Metod 

slovanska 
apostola 

8.00 po namenu 

Torek 
6.7.2021 

sv. Marija 
Goretti 

mučenka 

8.00 Lemberg: 
za † Angelo Kovač 

Sreda 
7.7.2021 

sv. Vilibald 
škof 

  

Četrtek 
8.7.2021 

sv. Kilijan 
škof 

18.00 za † Ivana Novaka  

Petek 
9.7.2021 

sv. Veronika 
Giuliani 
opatinja 

8.00 za † Ivana Trupeja 

Sobota 
10.7.2021 

sv. Amalija 
redovnica 

8.00 za † Marijo Mlinar 

Nedelja 
11.7.2021 

15. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Benedikt 

opat 

8.00 
 

10.30 
sv. 

Benedikt 

Sladka Gora: 
za † Ota Žnidarja 
sv. Benedikt: 
za † Martina Furmana 
za † Janija Pirša 
za † Marijo Jančič 

 
15. NEDELJA MED LETOM 
Evangelij: Jezus pošilja apostole Mr 6,7-13 
7Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére in jih začel pošiljati po dva in 
dva. 
Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi 8in jim naróčil, naj razen palice ne 
jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu, 
9obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek.10Govóril jim je: »Kjer koli 
stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. 11Če vas kakšen kraj ne 
sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v 
pričevanje.« 12In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. 13Izgnali so tudi 
veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili. 
 
OD BOGA POSLAN 
Božja beseda današnje nedelje nam govori, kako Bog v vseh časih pošilja 
ljudem svoje poslance. Izbira, koga sam hoče. Pokliče tistega, ki ni gluh za 
njegov glas. Da mu v usta svoje besede, ki so besede življenja, besede, ki 
ozdravljajo, besede, ki osvobajajo od hudičeve oblasti. V stari zavezi je Bog 
izvoljenemu ljudstvu pošiljal preroke. Tudi če so bili na zunaj za to službo 
nepripravni kot pastir Amos. Bog gleda na srce. Zadnji prerok stare zaveze, 
Janez Krstnik, je pokazal Poslanega od Očeta. 



Kmalu po nastopu svoje službe popotnega učitelja je Jezus iz Nazareta okoli 
sebe zbiral učence, nato pa poklical dvanajst ožjih sodelavcev, ki jim pravimo 
apostoli. To je grška beseda, ki pomeni »poslani«. Potem ko so bili nekaj 
časa v njegovi šoli – poslušali so njegov nauk, strmeli nad njegovimi čudeži, 
predvsem pa občudovali njegovo osebnost – je Učitelj sklenil, da jih pošlje 
»na prakso«. Pater Albin Škrinjar si tale prizor predstavlja nekako takole: 
»Jezus stoji tu, pred njim dvanajsteri apostoli. Veseli so, slovesno 
razpoloženi; sedaj odhajajo, da bodo oznanjali Božji nauk kakor Jezus. Stoje 
pred Jezusom, pripravljeni za pot, pa brez popotnih torb, brez denarja: po 
evangelistu Marku jim Jezus dovoljuje imeti palico za oporo na potovanju, 
ne pa kot orožje. Jezus razpošilja apostole zares kakor prave ubožce. Po dva 
in dva odhajajo od Jezusa. Spremlja jih Jezusova molitev. »Sveti Avguštin je 
zapisal, da je Jezus razposlal apostole po dva in dva zato, ker je hotel s tem 
pokazati neločljivost obeh največjih zapovedi: ne more biti oznanjevalec 
Božje ljubezni nekdo, ki ne z na biti pozoren na človeka ob sebi.  
Od Boga poslani apostol uči predvsem s tem, kar je! In tudi mi smo po krstu 
poklicani, da pričujemo. Bog slehernega od nas pošilja, da v prvi vrsti učimo s 
tem, kar smo! Po: S. Čuk, Misli srca 
 

15. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
12.7.2021 

sv. Mohor in 
Fortunat 

8.00 za † Olgo Šket 

Torek 
13.7.2021 

sv. Henrik II. 
cesar 

8.00 Lemberg: 
za † Marijo Majcen  

Sreda 
14.7.2021 

sv. Kamil de 
Lellis, duh. 

  

Četrtek 
15.7.2021 

sv. 
Bonaventura 

škof 

18.00 za † Olgo in Alojza Svetelška  

Petek 
16.7.2021 

Karmelska 
Mati Božja 

8.00 
 

za † Alojzija in Slavico Krajnc 

Sobota 
17.7.2021 

sv. Aleš 
spokornik 

8.00 za † Tilčko Majcen  

Nedelja 
18.7.2021 

16. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Arnold 
državnik 

10.00 
šmarjetna 

nedelja 

Sladka Gora: 
za † Marjeto (obl) in Janeza 
Škorca 
za † Antona in Marijo Brglez 
za † Jožeta in Frančiško Štabej, 
Ivana Pilpergerja  

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/

