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Evangelij: Jezus odpre oči 
sleporojenemu Jn 9,1.6-9. 
»Dokler sem na svetu, sem luč 
sveta.«  
Ko je bil to izgovoril,  
je pljunil na tla, s slino naredil blata, 
mu pomazal z blatom oči in mu 
rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar 
pomeni Poslani). Šel je torej in se 
umil in, ko se je vrnil, je videl. 
Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da 
je bil berač, so govorili: »Ali ni to 
tisti, ki je posedal in beračil?« 
 
Z OČIŠČENIM POGLEDOM 

Miss sveta, miss Slovenije, miss 
Blatnega Dola … Lepotna tekmovanja. Razstava avtomobilov, razstava psov ali 
mačk … Razstave rož in jedi. Ne bom naredil krivice sodobni družbi, če jo bom 
označil kot družbo pozunanjenosti. V njej je od človekove zunanjosti in načina 
javnega nastopa odvisen uspeh. Prav zato v naš čas še bolj odmevajo besede, ki 
jih je izrekel Gospod preroku Samuelu v današnjem prvem berilu: »Človek 
namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa gleda na srce« (1 Sam 16,10). 
Zunanjost je lahko varljiva in bistvo je velikokrat očem nevidno. Koliko stvari nam 
zastira pogled, da bi videli »v srce«!  

Sebičnost nas dela slepe za potrebe drugih. Neobčutljivost nas dela slepe za 
trpljenje, ki ga povzročamo drugim. Domišljavost nas dela slepe za pravice vseh 
ljudi. Ponos nas dela slepe za naše napake. Predsodki nas delajo slepe za resnico. 
Površnost nas dela slepe za resnično vrednost osebe, da sodimo po videzu.  

Možnosti za zaslepljenost je še veliko. Zato je pomembno, da imamo odprte 
notranje oči, oči vere, ki nam bodo pomagale, da bomo videli bistvo. Današnji 
evangelij je pravzaprav pripoved o poti do vere, saj govori o človeku, ki je 
spregledal, še bolj pa o človeku, ki je začel verovati v Kristusa. Njen vrh je 
sleporojenčeva izpoved vere: »Verujem, Gospod!« (Jn 9,38). 

Pot sleporojenega je simbol poti od nevere k veri, poti iz teme k luči. Zdrav vid 
je dragocen dar, za  katerega se moramo Bogu zahvaljevati. Vera pa daje globlji 
in drugačen pogled. Vse se spremeni, če pogledamo z očmi vere: »Nekoč ste bili 
tema, sedaj pa ste luč v Gospodu« (Ef 5,8), pravi drugo berilo. Koliko pričevanj 



ljudi bi lahko našteli, ko so z resničnim spreobrnjenjem videli sebe in svet okoli 
sebe v novi luči, predvsem v luči smisla, veselja in upanja. Prosimo Gospoda, naj 
očisti naš vid, da bo »všeč Gospodu« ter bodo oči našega srca videle bistveno in 
ne bomo »sodelovali pri jalovih delih teme«, ampak »živeli kot otroci luči« (Ef 
5,8).Po: B. Rustja 

 
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. 
 
PRAZNIK GOSPODOVEGA OZANJENJA 
V sredo je praznik Gospodovega oznanjenja. Bodite povezani z nami preko 
prenosa sveta maše po facebook strani. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Jožef Žerak iz Laš. Pogreb pokojnega bo v sredo, ob 14. uri. 
Spomnimo se ga v molitvi. 
 
VABILO K MOLITVI V ČAST SV. ROKU V BOJU ZOPER KORONAVIRUS 
Gospod, usmili se 
Kristus, usmili se 
Gospod, usmili se 
 
Kristus, sliši nas 
Kristus, usliši nas 
 
Bog Oče nebeški, – usmili se nas. 
Bog Sin, Odrešenik sveta 
Bog Sveti Duh 
Sveta Trojica, en sam Bog 
 
Sveta Marija, – prosi za nas. 
Sveta Jožef  
Sveti …I.., zavetnik naše župnije 
 
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj 
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec 
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti 
Sveti Rok, ljubitelje evangeljskega uboštva 
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine 
Sveti Rok, dosleden v krepostih 
Sveti Rok, pribežališče bolnikov 
Sveti Rok, moč slabotnih 
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov 
Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem  



Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja 
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih 
Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem  
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih bolezni 
Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni  
Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik 
Sveti Rok, tolažba umirajočim 
Mi grešniki, - prosimo te usliši nas. 
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše zaupne molitve 
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih bolezni 
Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo in telo 
Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših stiskah 
Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v težavah in preizkušnjah 
Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v tvojo previdnost 
Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega kesanja 
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje 
Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela ljubezni do bližnjih 
Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem 
Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno krščansko življenje 
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro.  
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,  milostno usliši naše prošnje. 
 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas. 
 
Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
 
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.  
 
PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA 
Slovenski škofje so glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in 
z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne 
ukrepe, ki trajajo do preklica. 



• V izogib širjenju koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so 
do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje 
zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska 
praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.  

• Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih  in oznanjenih namenih 
izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.  

• Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso 
dovoljeni. 

• Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.  
• Dovoljeni so cerkveni pogrebi. Pogreb se opravi brez pogrebne svete 

maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko 
darovana po preklicu tega navodila. 

• Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.  
• Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, 

postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete 
maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. 
Na facebook strani (Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah) lahko 
vsak dan spremljate sveto mašo iz župnijske cerkve v Šmarju (ob 
nedeljah je ob 9. uri, med tednom je ob 8. uri) 

• Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter 
katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo 
molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

 

4. POSTNA NEDELJA  
Ponedeljek 
23.3.2020 

sv. Alfonz Turibij iz 
Mongroveja, škof 

  

Torek 
24.3.2020 

sv. Katarina 
Švedska, red. 

  

Sreda 
25.3.2020 

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

  
 

Četrtek 
26.3.2020 

sv. Evgenija 
mučenka 

  

Petek 
27.3.2020 

sv. Peregrin 
duhovnik 

  

Sobota 
28.3.2020 

sv. Proterij 
škof 

   

Nedelja 
29.3.2020 

5. POSTNA – TIHA 
NEDELJA 

sv. Bertold  
redovnik 

 za † Tilko in Edvarda Medved, 
starše Drobne  
za † Slavico Gaberšek   

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

