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EVANGELIJ: Jezus odpre oči sleporojenemu Jn 9,1.6-9.13-17.34–38 

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal človeka, 

ki je bil slep od rojstva. Pljunil je na tla in s 

slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči 

in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« 

(kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej 

in se umil. 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?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko 

so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam 

pa je govóril: »Jaz sem.« Človeka, ki je bil prej 

slep, so odvedli k farizejem Tisti dan, ko je 

Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila 

sobota. 

In farizeji so ga spet spraševali, kako je 

spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, 

nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed 

farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi 

pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor 

med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl 

oči?« On pa je rekel: »Prerok je.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v 

grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven. 

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina 

človekovega? In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval 

vanj?« 

Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: 

»Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. 

 

»SPREGLEDATI V DANAŠNJEM ČASU POMENI TVEGATI!« 

Ob današnjem evangeliju človek ne ve ali bi se smejal ali bi jokal. 

Sleporojenega, ki je po čudežu spregledal, si podajajo kot gnilo jajce. Z njim ne 

vedo, kaj bi počeli, tako starši kot farizeji. Prej ko je bil slep, to ni nikogar motilo, 

pomislite: to ni bolelo ne staršev ne farizejev! Sedaj, ko je spregledal, pa so oboji 

v zadregi. Starši ne želijo tvegati glave zaradi sina. Pomembneje jim je, da jih ne 

vržejo iz shodnice. Ne zanima jih čudovita sprememba, da sin vidi, niti, kdo je, ki 

ga je ozdravil. Tudi farizejev ne zanima slepi, hočejo le svoj mir. 



Grozno! A to se dogaja tudi danes. Verjetno je že vsak od nas doživljal 

nemoč, da bi sporočil nekaj lepega, nekaj pomembnega in hkrati tako očitnega 

kot to, da sleporojeni vidi. Če je zbujalo zadrego, smo bili neslišani. Današnja 

družba je iznašla zdravilo za to zadrego. Za tak primer rečemo, da je problem pri 

obeh, da se ne znajo pogovoriti. Potem je javnost spet mirna. A kljub vsemu: kdo 

bo le hodil za revežem, ki nima ne besede ne veljave. Še tako lepa stvar, kot je ta 

čudež, pade v senco prepira. 

Prav je, da se vprašamo, zakaj se to dogaja. Rad bi spodbudil k razmisleku o 

tem, kako se v tako nerodnih primerih opredeljujemo. Kdo ima prav, kaj pravite? 

Sleporojeni? Torej, kdo se moti? Farizeji? Upamo to reči na glas? Bojimo se 

resnice, zato izgubljamo lepoto Božjega delovanja. Med nami se čudeži skoraj ne 

dogajajo več, ker se bojimo opredeliti, kaj je lepo in kaj slabo, kaj je Božje in kaj 

človeško.  

Še tako banalna resnica je težka, ko zahteva odločitev zanjo. Jezus ni 

teoretična resnica, ne pričakuje papirnatega strinjanja. Jezus hoče, da mu vselej 

sledimo.  

Slediti luči pomeni jasno se odločati. Odločitev v vsakem trenutku. Želim, da 

bi bilo to naše jasno načelo. Hočemo slediti luči, naj stane, kolikor hoče. Slediti 

luči pomeni poslušnost Njemu, brez vsakega kompromisa. Ko nas pošilja: Pojdi in 

se umij, moramo to storiti brez vprašanj. Slediti luči, pomeni tudi tvegati 

zavrženost!  E. Mozetič 

 

POSTNI ČAS in KRIŽEV POT 

V postnem času smo vabljeni, da stopimo na pot spokornosti. Naj bo to čas, čas 

redne molitve, obiska nedeljske maše, svete spovedi, dobrih del, odpovedi 

določeni razvadi ali dobrini… Ob sobotah zjutraj, pol ure pred sveto mašo 

(7.30) je v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota.  

 

SVETA SPOVED V POSTNEM ČASU 

Ko se starejši ozremo v preteklost, vidimo, da se je marsikaj spremenilo. To, kar 

je bilo včasih nekaj običajnega sedaj postaja izjema. Marsikaj smo opustili. Človek 

daje velik poudarek v skrbi za telesno zdravja. Kaj pa za duhovno in duševno 

zdravje? Tudi za duševno zdravje je treba skrbeti in duša potrebuje zdravilo. 

Zdravilo za dušo je sv. spoved, zakrament božjega usmiljenja in odpuščanja. 

Priložnost za sveto spoved je v Šmarju vsak dan pol ure pred sv. mašo. Prav tako 

pred nedeljskima sv. mašama ob 7. in 9. uro.  

 

TEDEN DRUŽINE  

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim Oznanjenjem (25. marec) 

v Katoliški cerkvi v Sloveniji obhajamo TEDEN DRUŽINE, ki letos poteka pod 

geslom MIR SE ZAČNE V DRUŽINI. Ob začetku tedna družine še posebej 

vabimo družine na postni pohod, ki bo v nedeljo, 19. marca s pričetkom ob 14. 

uri v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah. Vabljeni ste, da se 

tudi iz župnije Sv. Peter na Kristan Vrhu pridružite temu pohodu.  

 



PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA 

V soboto, 25. marca obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja. Pri tem 

prazniku se spominjamo dogodka, ko je angel Gabriel Mariji oznanil, da bo 

spočela od Svetega Duha in rodila otroka, ki bo Božji Sin. Marija se je sprva ob 

angelovem pozdravu prestrašila, toda na koncu se je kljub temu, da vsega ni 

razumela, prepustila Božji volji in rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi 

se mi po tvoji besedi!« (prim. Lk, 1,26-38). 

Ta praznik obhajamo ravno devet mesecev pred Jezusovim rojstvom oziroma 

božičem, ki ga praznujemo 25. decembra. Pri tem se zastavlja vprašanje, kateri 

datum je bil izhodišče za drugega. Sodobni raziskovalci menijo, da je bilo 

izhodišče oznanjenje Mariji. 25. marca je pomladansko enakonočje in v starih 

časih je ta dan veljal za dan stvarjenja sveta in ravno zato tudi za dan Jezusovega 

spočetja, s katerim je bil položen temelj za novo stvarjenje. 

Ta dan tudi praznujemo materinski dan. Po Marijinem materinstvu je posvečeno 

materinstvo vseh mater sveta. Vsem mamam iskrene čestitke in hvala, ker ste 

sprejele in podarile življenje.  

Na praznik Gospodovega oznanjenja, v soboto, 25. marca je sv. maša ob 8. uri. 

Lepo vabljeni.  

 

VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA 

Otroke vabimo na velikonočne delavnice v župnišče na Kristan Vrhu v soboto, 1. 

4. 2023 ob 14.30 uri. 

Skupaj bomo ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah butare, barvali pirh, poslušali 

pravljice, zapeli ob igranju kitare, se igrali.  

Če imate doma šibe, filšpan, krep papir…prinesite s sabo.  

Pri Vilmi se prijavite na delavnice do 27. 3. 2023 osebno ali na GSM 041/547 

626, da bomo lažje pripravili starostne skupine in jim prilagodili delavnice. Za 

delavnice bomo potrebovali material, ki ga bomo morali kupiti, zato se 

priporočamo tudi za sponzorstvo. Več informacij boste prejeli v prihodnjih 

oznanilih. Če imate ustvarjalno voljo, se nam pridružite. 

 

POSTNI POHOD 

Župnija Šmarje pri Jelšah vabi na postni pohod od podružnice do podružnice. 

Postni pohod se začne in konča v župnijski cerkvi. 

Prvi postni pohod je v nedeljo, 19. marca 2023. Naj bo to tudi pohod družin, 

zato vabljene družine. Ob 14. uri se zberemo v župnijski cerkvi, kjer zmolimo za 

blagoslov in zapojemo pesem. Nato se podamo na pot, ki nas bo vodila k p. c. 

sv. Barbare, od tam k p. c. sv. Roka in nato k p. c. sv. Tomaža.  

Drugi postni pohod pa bo v nedeljo, 26. marca 2023 in sicer bomo šli k p. c. sv. 

Miklavža in nato k p. c. sv. Lovrenca. Lepo vabljeni.  

 

FILM O SLOMŠKU 

V petek, 24. marca, ob 19. uri je v dvorani Kina Šmarje pri Jelšah projekcija filma 

Srečen bo čas, ki je navdihujoča zgodba o človeku, ki je poznal slovensko dušo in 

ji vdano posvetil celo svoje življenje.  



Film Srečen bo čas je celovečerni film o svetniškem kandidatu Antonu Martinu 

Slomšku. Sodoben filmski portret odkriva ozadje njegovega vizionarskega dela. Iz 

številnih niti stkana pripoved o človeku, ki je globoko spoštoval okolje v katerem 

je odraščal in pozneje deloval. S svojo odločnostjo in velikimi napori je domači 

kulturni prostor pomikal ob bokih drugih evropskih narodov, ki so sredi 19. 

stoletja doživljali preporod. Lepo vabljeni k ogledu filma. 

Vstopnice dobite v župnišču oz. pred ogledom filma v Kulturnem domu Šmarje.   

 

ROMANJE 

Od 14. do 17. septembra ste lepo vabljeni na medžupnijsko romanje v Vojvodino 

in Baranjo. Lepo vabljeni.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 20. do 26. marca naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Grlič. 
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 Ponedeljek 

20. 3. 2022 

Klavdija, 

mučenka 

  

Torek 

21. 3. 2022 
Serapion, 

mučenec 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Zlato Škodič 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

22. 3. 2022 

Lea 

spokornica; 

  

Četrtek 

23. 3. 2022 
Turbij, škof 

  

Petek 

24. 3. 2022 

Katarina 

Švedska, red. 

  

Sobota 

25. 3. 2022 

Gospodovo 

oznanjenje 

7.30 

8.00 

križev pot 

za † Jožico Centrih 

Nedelja 

26. 3. 2022 5. postna 

nedelja 

Larisa (Lara), 

muč. 

9.00 za † Jožefa in Rozalijo Gaberšek 

za † Ano in Edvarda Jagodiča, 

Alojzijo, Janeza in Vilija Strašek, 

Marijo Povalej,  Stankota Rupnika, 

Jožefo in Matijo Dragičevič 

za † Andrejko Boršič (obl.), + 

Boršičeve, Vohove in Anderličeve 

 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc (041 576 

012). Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, 

www.zupnija.kristanvrh.si 


