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Evangelij Lazar, pridi ven! Jn 11,39–44 
Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, 
sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima 
zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: 
»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje 
veličastvo, če boš verovala?«  
Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči 
in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. 
Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi 
množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi 
verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je 
zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In 
umrli je prišel ven. Noge in roke je imel 
povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s 
prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in 
pustíte, naj gre!« 
 

Mašni nameni so oznanjeni za vse tri župnije skupaj. 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, na TV Slovenija 2 vsako nedeljo ob 10. uri. 
 
MISIJON NA RADIJU OGNJIŠČE 

Radijski misijon bo potekal od te nedelje, 29. marca, do sobote, 4. aprila. Za 
vodilno misel smo letos izbrali vprašanje: Si upaš živeti?, ki je še kako aktualno v 
razmerah pandemije COVID 19, ki je zajela našo Slovenijo, Evropo in ves svet. 

Ob srečanju s koronavirusom smo se soočili s strahom in trepetom, saj je pred 
nas postavljenih cela vrsta neznank in ugank. V skrbeh smo za svoje domače, 
sorodnike in prijatelje, za najbolj ranljive med nami in za vse tiste, ki zaradi svojih 
službenih obveznostih ne morejo biti v zavetju svojih domov. V skrbeh smo za našo 
prihodnost, za našo službo, za naše preživetje. Vse mogoče odgovore iščemo, 
gledamo, poslušamo in beremo. Nekateri nam vlivajo optimizem, nekateri pa nas 
potiskajo v objem slabih misli, zaradi katerih si ne nadejamo nič dobrega.  

Pri ljudeh ne bomo našli pravih odgovorov. Zato se moramo obrniti na Boga, na 
ljubečega in usmiljenega nebeškega Očeta, ki nam zagotavlja varnost, kakor je 
zapisal Psalmist: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Tudi če bi hôdil po 
globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, tvoja palica in tvoja 
gorjača sta mi v tolažbo.« (Ps 23,1.4) In prav Radijski misijon daje lepo priložnost, 



da si prizadevamo za obnovo naše povezanosti z Bogom, ki je naša moč in naša 
rešitev (prim. Iz 12,2). S pomočjo radijskih misijonarjev bomo lahko prevetrili svoja 
stališča o ljubezni, upanju in veselju, pa tudi o smislu in bližini. Vse to bi ponovno 
morale postati naše vrednote, na katerih bomo gradili prihodnost. Hočemo ali 
nočemo, jasno nam mora biti, da brez Boga ne bo šlo. Znana je misel: Če je Bog na 
prvem mestu, je vse drugo na pravem mestu. Nujno potrebna je zasidranost v 
Njem, da bomo lahko živeli Njegove zapovedi, med katerimi je največja zapoved 
ljubezni. Z uresničevanjem ljubezni pa bomo tudi blizu vsem ljudem. Blizu bomo 
tudi tistim, ki so nam morda zoprni in nadležni, ki so nam celo trn v peti.  

Letos zaradi razmer, v katere smo ujeti, ne bo spovednega dne. A kljub temu naj 
se oglasi naša vest in premislimo svoja stranpota ter prosimo ljubega Boga 
odpuščanja. Čeprav ne bomo mogli k zakramentalni spovedi, naj bo v nas 
odločenost, da to storimo takoj, ko bo prva možnost. Do takrat pa naj bo naša 
iskrena prošnja, ki jo je izrekel evangeljski cestninar: "Bog, bodi milostljiv meni, 
grešniku!" (Lk 18,13)  

Vabim vas k rednemu poslušanju misijonskih vsebin, ki bodo v našem programu. 
Naj slišane besede padejo kot seme na dobro zemljo, v vaše srce, da bo potem 
vaše življenje obrodilo trideseterni ali šestdeseterni ali celo stoterni sad (prim. Mr 
4,20). 
 
CVETNA NEDELJA: Prihodnja nedelja je cvetna nedelja. Sveto mašo bomo ob 9. uri 
predvajali po facebook starani. Pred sveto mašo bomo blagoslovili butare in 
zelenje, Povabljeni, da če imate možnost, da si doma naredite butaro in jo imate 
pri prenosu sveta maša po mediju ob sebi (na TV Slovenija 2 je maša vsako nedeljo 
ob 10. uri) in jo pokropite z blagoslovljeno vodo. Prepričan sem, da vas bo Bog 
svojim blagoslovom obiskal. 
 
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. 
 

5. POSTNA  - TIHA NEDELJA  
Ponedeljek 
30.3.2020 

sv. Janez 
Klimak 

opat 

 za † Pepeka in Marijo Orač  
za † Ano in Janeza Belej 
za † Veroniko Leben 

Torek 
31.3.2020 

sv. Gvido 
opat 

 za † Ivana in Marijo Šramel, Franca in Marijo 
Cvetko, za zdravje 
za † Minko Pisanec 
za † Slavkota Jemenšek 

Sreda 
1.4.2020 

sv. Tomaž 
Tolentinski 
 mučenec 

 za † Zinko Jecl 
za † Jožefa Baštevc 
za † Jožeta Kampuš 

Četrtek 
2.4.2020 

sv. Frančišek 
Paolski 

puščavnik 

 za † Terezijo Herček  
po namenu 
po namenu 

Petek 
3.4.2020 

sv. Rihard 
škof 

 za † Stankota Šramel (obl) 
po namenu 
po namenu 

Sobota 
4.4.2020 

sv. Izidor 
Seviljski 

škof 

 za † Jurija Hajnšek (obl), sorodnike 
za † Vincenca Cvetko, 30. dan 
za † Slavo Mlakar 

Nedelja 
5.4.2020 

6. POSTNA – 
CVETNA 
NEDELJA 

sv. Vincencij 
Ferrer  

redovnik 

 za žive in za † župljane, za dobrotnike cerkve 
za † Frančiško in Antona Volavšek 
za † Jožeta in Štefko Dobnik, sorodnike 
za † Stankota Nunčič 
za † Marijo Pirš, 30. dan, Antona Pirš, Ivana 
Trkmič 
za † Ladeka Smole, starše Smole in Čakš 
za † Marijo Nunčič, 30. dan 

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/

