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Evangelij: Beseda je meso postala in se 

naselila med nami Jn 1,1 18 
1

 V začetku je bila 

Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je 

bila Bog. 
2

Ta je bila v začetku pri Bogu. 
3 

Vse je 

nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je 

nastalo. 
4

 V njej je bilo življenje in življenje je bilo 

luč ljudi. 
5

 In luč sveti v temď, a temă je ni 

sprejela. 
6

 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime 

mu je bilo Janez. 
7

 Prišel je zaradi pričevanja, da 

bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi 

sprejeli vero. 
8

 Ni bil on luč, ampak pričeval naj 

bi o luči. 
9

 Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega 

človeka, je prihajala na svet. 
10

 Beseda je bila na 

svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni 

spoznal. 
11

 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je 

niso sprejeli. 
12

 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala 

moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 
13

 in se niso rodili 

iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. 
14

 In Beseda je meso 

postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima 

od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 
15

 Janez je pričeval o njej 

in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred 

menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 
16

 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost 

za milostjo. 
17

 Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je 

prišla po Jezusu Kristusu. 
18

 Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v 

Očetovem naročju,  on nam je razlóžil. 

 

TISTIM, KI SO JO SPREJELI, JE DALA MOČ 

Beseda je postala človek – Bog prihaja med ljudi. V teh dneh smo ta stavek že 

mnogokrat slišali. Nevarno je, da bi zaradi tega ta resnična beseda odšla mimo nas, ne da 

bi se nas dotaknila. Bog se je učlovečil. Po besedi je postal človek. On, ki ni le beseda, le 

glas oz. nek zvok, ampak Beseda »človek«. Je oseba, ki govori, ljubi, se smeje, ki se te 

dotakne, ki te objame, potolaži … Človek, ki ustvarja odnos.  

Tudi v naših medsebojnih odnosih ne moremo ostati zgolj pri besedah. Preiti moramo k 

nečemu bolj vidnemu, otipljivemu. Tako želi Bog na skrivnosten način ostati z nami v 

Jezusu, ki je z nami v vsakem trenutku. Bog namreč z učlovečenjem ni več enak Bogu Stare 

zaveze, kjer so ga ljudje dojemali kot neko bitje na nebu, daleč od njih. Bog v Novi zavezi 



po Jezusu v človeški podobi prihaja med ljudi, da ga lahko vidijo z očmi, z njim govorijo, se 

ga dotaknejo, da jih ta Bog lahko objame. Pa ne prihaja zgolj med takratno ljudstvo. Prav ta 

isti Bog želi danes priti med nas. Med bogate in revne, zdrave in bolne, mlade in stare, … 

prihaja povsod, tudi v tiste pore, kjer smo najbolj slabotni, najbolj »krvavi«, najbolj 

nemočni. To je veličina Besede, ki se je učlovečila  

Dejstvo je, da za polno življenje potrebujemo navzočnost bližnjih: njihov čas, ljubezen, 

besedo vzpodbude, tolažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko navzočega človeka. In tu je 

razlog, zakaj se je Bog učlovečil. Da bi ostal z nami, da beseda ne bi ostala hladna, 

nepoznana, zgolj nekje napisana ali slišana, pa ne udejanjena.  

A ne smemo spregledati tudi naslednjega dejstva, ki nam ga predoča evangelist Janez: 

»Beseda je prišla med svoje, a je niso sprejeli.« Še danes prihaja med nas. Pa tega Jezusa, 

mi, ki smo njegovi, resnično sprejmemo? Danes, tukaj in zdaj moramo sprejeti to 

učlovečeno Besedo in jo ponesti na svoje domove, v svoje družine in jo udejanjiti. Ne more 

se nam zgoditi, da ostanemo sami, saj vsak dan prihaja med nas: po zakramentih, Božji 

besedi, ljudeh okrog nas … Le sprejeti jo moramo. Po: P. Pučnik 

 

DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA: V Delavnicah molitve in življenja želimo 

vsaditi v srca ljudi živega Boga. Ob premišljevanju Božje besede in različnih 

molitvenih načinih ter življenju v duhu srečanj korak za korakom preraščamo notranjo 

tesnobo in nemir, strah in žalost Delavnice so odprte za vse: za vernike, za tiste, ki 

Boga še ne poznajo, za oddaljene od Cerkve … prisrčno vabljeni prav vsi odrasli. 

Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj + uvodno srečanje + t. i. puščavo (zaključek). 

Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri. V petek, 7. januarja 2022, ob 18.45 bo 

v veroučni učilnici pri župnišču uvodno, informativno srečanje, kjer boste izvedeli še 

več o sami Delavnici in njeni vsebini.  Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili 

živeti!  Voditeljici: Sonja Topler in Lidija Slemenšek 

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA: V nedeljo, 2. januarja začnem z božičnimi 

blagoslovi domov in družin.  Če slučajno kdo želi blagoslov doma drugi dan kot je 

določeno, naj to sporoči.  

nedelja, 2. januar ob 12.00 Mestinje,  

ponedeljek, 3. januar ob 8.45 Mestinje,  

torek, 4. januar ob 9.00 Pečica, Beli Potok, Jerovska vas, Sladka Gora, 

sreda, 5. januar ob 9.00 Dolga Gora, 

četrtek, 6. januar ob 8.45 Gradec, Polžanska Gorca, Bobovo, 

petek, 7. januar ob 8.45 Topolovec, Krtince, Nova vas, 

sobota, 8. januar ob 8.45 Ržiše, Lemberg, Pijovci, 

nedelja, 9. januar ob 12.00 Polžanska vas.  

V času božičnih blagoslovov, do 20. januarja je sv. maša ob četrtkih ob 8. uri. 

Ob blagoslovu vašega doma boste v dar  prejeli knjižico SVETI MISIJON – SKUPAJ 

NA POTI in pa zgibanko o molitvi rožnega venca. Naj vam bo to v spodbudo, da 

stopimo na pot priprave na sv. misijon. 

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov domov v župniji Šmarje pri Jelšah boste 

naknadno obveščeni, kdaj bomo začeli z veroukom v veroučni učilnici. V tem času so 

veroučenci še posebej vabljeni k sv. mašam.  



Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventni akciji za lačne otroke prinesejo k 

cerkvenim jaslicam. 

STATISTIKA: Ob koncu leta običajno pogledamo nazaj na prehojeno pot in si 

poskušamo priklicati v spomin najpomembnejše dogodke, ki so se nas še posebej 

dotaknili in zaznamovali. Na neki način naredimo inventuro. Prav gotovo je letošnje 

leto zaznamovalo našo župnijo menjava župnika. Dosedanjemu župniku Tadeju se 

iskreno zahvaljujem za vso njegovo pastoralno vnemo in njegovo ljubezen, ki jo je 

izkazoval do Sladkogorske župnije. V matičnih knjigah naše župnije je za 2021 

zapisano tole:  

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 9 krstov: 4 dečki in 5 deklic, lani so bili 

krščeni 3 otroci, leta 2011 pa je bilo krščenih 14 otrok. 7 otrok je bilo rojenih v 

izven zakonski skupnosti, eden v civilno zakonski in eden nezakonski. 8 otrok je bilo 

krščenih v starosti enega let, eden pa v starosti od 2 do 6 let. V naši župniji so bili 

krščeni 4 otroci, ki izhajajo iz drugih župnij. : Krst je prvi in najbolj osnovni 

zakrament, brez tega zakramenta ne moremo prejeti nobenega drugega zakramenta. 

Starši bodite dober kažipot svojim otrokom in jih še naprej vzgajajte v krščanskem 

nauku.  

Poročna knjiga: V preteklem letu v naši župniji ni bilo nobene cerkvene poroke, leta 

2020 pa je bila ena cerkvena poroka. Tudi leta 2011 je bila v naši župniji samo ena 

cerkvena poroka. : Korona čas naj ne bo ovira, da kandidati za prejem zakramenta 

sv. zakona ne bi stopili na pot zakonskega življenja. Dragi zakonci! Bodite spodbuda, 

da bodo tisti, ki se odločajo za skupno pot tudi stopili na pot zakonskega življenja. 

Mrliška knjiga: V letu 2021 smo imeli v naši župniji kar 20 cerkvenih pogrebov (8 

moških in 12 žensk). Leta 2020 je bilo 13, leta 2011 pa 10 cerkvenih pogrebov. 

Sprevidene so bile 4 osebe, 16 oseb pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za 

umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je bila 80,4 leta, umrlih moških pa 75,2 

leta. Najstarejša ženska je bila stara 96, najmlajša pa 64 let. Najstarejši moški je bil 

star 85, najmlajši pa 53 let. : Zaradi epidemičnih razmer je najprej pogrebni pogreb 

in potem maša zadušnica v župnijski cerkvi. Molimo za naše drage rajne. Naj 

počivajo v miru. Leta 2020 je zakrament sv. birme prejelo 16 birmancev in birmank. 

Prvič pa je k sv. obhajilu pristopilo 11 otrok. Na gospodarskem področju smo v 

preteklem letu naredili nekaj nujno potrebnih vzdrževalnih del. V župnijski cerkvi so 

se zamenjali vsi reflektorji, ki osvetljujejo strop, saj nekateri niso več svetili. Zamenjali 

smo jih z led reflektorji in »posodobile« so se varovalke v župnišču in v zakristiji. 

Nabavilo se je kurilno olje. Opravila so se tudi nujna manjša vzdrževalna dela glede 

vodne napeljave v župnišču. V Lembergu sta se postavila električna drogova, ki 

stojita med cerkvijo sv. Miklavža in sv. Pankracija . Po letu in pol je v torek, 28. 

decembra ponovno zazvonil zvon v cerkvi sv. Pankracija.  

 

ZAHVALA Iskreno se zahvaljujem ekipi faranov iz Šmarja in iz Lemberga, da ste 

postavili električna droga, ki povezujeta p. c. sv. Nikolaja in sv. Pankracija. Po več 

kot letu in pol je v torek, 28. decembra ponovno zazvonil zvon. Naj zvon, ki 

ponovno zvoni pri sv. Pankraciju vabi k sv. maši, molitvi in naznanja zemeljsko slovo 

od tega življenja.  

 

PRATIKA, MARIJANSKI KOLEDAR in LISTNI KOLEDAR  



Na razpolago sta Družinska pratika (6,50eur), Marijanski koledar (2,50 eur) in listni 

koledar (0,70€) 

 

VERSKI TISK V LETU 2022 

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski tisk 

znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 2,70€. 

Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€. 

 

Dar za SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 3. do 9. januarja naše svetišče 

čistijo in krasijo verniki iz Polžanske Gorce in Gradca. 

 

OB ZAČETKU NOVEGA GOSPODOVEGA LETA 2022 VAM ŽELIMO, DA BO 

TO PRIHAJAJOČE LETO BLAGOSLOVLJENO, OBDANO Z ZDRAVJEM IN Z 

VSEM DOBRIM, KAR JE POTREBNO ZA LEPO ŽIVLJENJE.            vaši duhovniki 

 

2. NEDELJA PO BOŽIČU  

Ponedeljek 

3. 1. 2022 

Genovefa, devica  8.00 

 

 

za † starše Jankota, Nežko 

Ratajc, sestro Zdenko Javrnik, 

sorodnike 

Torek 

4. 1. 2022 

Angela, redovnica 8.00 

 

Lemberg: 

po namenu 

Sreda 

5. 1. 2022 

Milena, devica   

Četrtek 

6. 1. 2022 

Gospodovo 

razglašenje,  

Sveti Trije Kralji: 

8.00 

 

za † Tilčko Majcen 

 

Petek 

7. 1. 2022 

Rajmund, 

duhovnik 

8.00 

 

za † Alojza Vrbovšek – 8. dan  

Sobota 

8. 1. 2022 

Severin,opat 8.00 

 

za † starše Mihaela, Marijo 

Kamplet, brata in vse sorodnike 

Nedelja 

9. 1. 2022 

JEZUSOV KRST 

Hadrijan, opat 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Martina Furmana 

 

10.30 

za † Franca Škrablin (obl.) in 

Slavkota Flajšman 

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora,3240 Šmarje pri Jelšah,  

tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

