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PREJMITE SVETE DUHA!
KATERIM GREHE ODPUSTITE, SO JIM ODPUŠČENI!

Jezusovo vstajenje je bilo za vse veliko presenečenje in
zato se je moralo zgoditi še marsikaj, da je nova vera lahko
pognala globoke korenine in postala mogočno drevo, ki ga
noben vihar ne more porušiti. Petdeset dni po Jezusovem
vstajenju je bil pomemben dogodek prihod Svetega Duha,
prve binkošti ali prva birma. Brez te pomoči od zgoraj je bilo
vse preveč negotovo. Apostoli naj bi Jezusovo veselo oznanilo ponesli v svet, vendar so bili na začetku brez pravega
ognja, nemočni v svetu, kjer so voditelji, civilni in verski, imeli
jasen cilj, da apostole uničijo, tako kot so se znebili njihovega učitelja Jezusa. Prve binkošti so bile prelomni dogodek,
na katerega nihče ni bil pripravljen, kajti apostoli so se skrivali in nobeden ni razmišljal o tem, da bi se izpostavil in za
novi nauk tvegal svoje življenje. In vendar so se njihovi načrti
izjalovili, kajti Božji načrt je bil drugačen. Kaj se je zgodilo na
binkoštni praznik? Apostoli so naenkrat stopili pred zbrane
množice in začeli javno govoriti. Oznanjali so v jeziku, ki so
ga vsi razumeli, pa čeprav so bili v množici ljudje iz različnih
pokrajin Azije, Evrope in Bližnjega vzhoda. Vsakdo jih je slišal govoriti v svojem jeziku, v jeziku ljubezni, ki je sposoben
premostiti sleherno človeško oviro.

Ako me ljubite,
ohraníte moje zapovedi.
In jaz bom prosil Očeta
in vam bo dal
drugega Tolažnika,
da ostane pri vas vekomaj.
Tolažnik Sveti Duh pa,
ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu, vas bo
učil vsega in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.

Ob svojem odhodu v nebo je Jezus dihnil v apostole in jim
dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so
(Jn 14,15–16.26)
jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani!« Jezus
je prenesel svoje polnomočje na učence, kar niso bile le lepe besede, ampak jim je dejansko dal
moč, s katero bodo sposobni prenavljati ljudi in svet. Zato je dihnil vanje, svojega duha je prenesel v
prve pastirje Cerkve in jim s tem zagotovil, da bo vedno z njimi, da jim bo dajal potrebno moč in se
jim zato ni treba ničesar bati.
Apostoli so naenkrat postali novi ljudje. Ali so s tem izgubili svojo identiteto? Nič takega se ni
zgodilo: Peter je še vedno ostal Peter, Jakob Jakob in kasneje tudi Savel, ki je postal Pavel, ni izgubil svojih naravnih danosti. To pomeni, da po krstu in birmi, ko prejmemo izlitje Svetega Duha, še
vedno ostanemo ista osebnost in ne izgubimo svoje narave in talentov, ki smo jih prejeli. Tega se
mora zavedati tudi vsakdo, ki ga je Jezus poklical v duhovni poklic: še vedno si človek in se moraš
truditi, da sodeluješ z milostmi, ki ti jih posamezni zakramenti naklanjajo. Na nekaj pa se lahko trdno
opremo: Jezus je vedno z nami in nas vodi po svojem Duhu. Sveti Duh nas stalno razsvetljuje in
uči, kako bomo močni v svoji veri, neustrašni v pričevanju in dejavni s svojo ljubeznijo.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:

BINKOŠTI
NEDELJA
9.6.
Sv.Efrem Sirski, c.u.

Trnje

Zagorje 10,30 SHOD: V č. Sv.Duhu za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Večernice v čast Sv.Duhu in litanije Srca Jezusovega
Trnje

Ponedeljek

8,30 SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
Za vse prvooobhajance obeh župnij
+Dragica Čekada, Ilirska Bistrica

16h Krst Mije Smrdel

10.6. Zagorje 19,30 V čast Materi Božji za zdravje, Zagorje 16 (g.Vid)
20h +Matjaž Lipec, Palčje 26
11.6.
Klenik
20h +Alojz Perenič, Klenik 20, obletna

Marija, Mati Cerkve Palčje

Torek

Sv. Barnaba, apostol

Sreda

12.6.

Sv. Adelajda, dev.red.

Četrtek

Zagorje

13.6. Juršče

7h +Angela Bajc, Gradišče pri Vipavi
19h +Marija Šajn, Juršče 42, obletna

Sv. Anton Padovanski

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
14.6.
19h +Franc Zadel, Zagorje 59,obletna
Zagorje
Sv.Valerij in Rufin, m.
+Milka Zadel, Zagorje 102/a, obletna
Sobota
15.6.
19,30 Spoved
Sv. Vid, mučenec
Zagorje 20h +i Kljun, Zagorje 48, obletna
+i bratje in sestre Knafelc, Zagorje 112
NEDELJA
Trnje
9h SHOD: V čast Sv.Trojici za vse župljane - Ofer
SVETE TROJICE Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
16.6. Trnje

Beno iz Meissna, škof

15h Pete litanije Srca Jezusovega in blagoslov

- ŽUPNIJSKI SHOD je danes v ZAGORJU ob 10,30, prihodnjo nedeljo pa bo v
TRNJU ob 9h. Med mašo je v obeh župnijah OFER za cerkvene potrebe. V Trnju
se še posebej priporočajo za vaš obilnejši dar, ki bo zelo dobrodošel: predvidoma
bodo takoj po shodu menjavali okna pri cerkvi Sv. Trojice, da pozimi ne bo tako
mraz.
- VEROUČNA SPRIČEVALA bodo veroučenci prejeli na zapovedani praznik sv.
Rešnjega Telesa, v četrtek, 20.junija. Takrat bo tudi v obeh župnijah zahvalna
maša za veroučno in šolsko leto. – Veroučne zvezke lahko v Zagorju vzamete že
danes po maši.
- RELIKVIJE BL. ANTONA MARTINA SLOMŠKA za oltar obnovljene cerkve
SVETE TROJICE na Sv. Trojici: Na mojo prošnjo za pridobitev relikvij bl. škofa
Antona Martina Slomška mi je g. nadškof metropolit msgr. Alojz Cvikl iz Maribora
30.5.2019 takole odpisal:

Spoštovani gospod župnik Niko Štrancar, dragi sobrat!
Na Vaše pismo z dne 23.5.2019, št. 15/19 sporočam, da sem Vam pripravljen
izročiti relikvije bl. škofa Antona Martina Slomška, ki jih nameravate umestiti v
romarski cerkvi Svete Trojice nad Pivko, prepričan sem, da bodo relikvije umeščene na dostojno mesto in da se bo tudi na ta način spodbujalo vernike k še
večjemu zaupanju v Slomškovo priprošnjo.
Po relikvije bomo šli naslednji teden.

Do Slomškove nedelje, 22. septembra 2019, ko jih bo g. škof dr. Jurij Bizjak
vzidal v oltar na Sv. Trojici, bodo relikvije v relikvijariju na oltarju v župnijski cerkvi
v Trnju, kjer jih bomo lahko počastili in se bl. A. M. Slomšku priporočali v raznih
svojih zadevah. Za kanonizacijo – proglasitev k svetnikom – čakamo še čudež, ki
bo potrdil njegovo svetništvo. Morda si bo kdo ravno pri nas izprosil tak čudež –
ozdravljenje?! Priporočajmo se mu!
Nadaljnja navodila in pojasnila bodo sledila v prihodnjih tednih.
- POROČILO S SEJE ŽPS Trnje z dne 31.5.2019:
Za duhovno poglabljanje smo vzeli iz priročnika za ŽPS poglavje o oblikovanju
in usposabljanju župnijskih sodelavcev. Prebrali smo sestavek: Vedno lahko
rastemo. V pogovoru smo našteli kar 11 različnih skupin, ki delujejo v naši župniji.
Za njihovo duhovno oblikovanje in strokovno usposabljanje skrbimo na različne
načine kot so razna srečanja in duhovne obnove za posamezne skupine.
Nato smo pregledali, kako so potekala razna praznovanja in drugi dogodki. Veseli smo bili lepe udeležbe na križevem potu na Sv. Trojico, pa tudi lepega obiska
in sodelovanja v svetem tridnevju in ob velikonočnem praznovanju. Opazili smo
tudi večjo udeležbo pri vstajenjski procesiji in pri obhajilu. V maju smo se v vseh
cerkvah zbirali pri šmarnicah. – Pred nami pa so: srečanje zakonskih jubilantov v
nedeljo 2.6., prvo sv. obhajilo (9.6.)za 9 naših deklic in dečkov, romanje bolnikov
in invalidov na Brezje (15.6.), župnijski shod (16.6.), zapovedani praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi (20.6.) in z njim povezana procesija SRT v nedeljo 23.6., Dan
državnosti (25.6.) s sv. mašo za domovino na Šilentabru. Letos bomo praznovali
112. obletnico posvetitve naše cerkve ravno na nedeljo, 7.7. - Če bo dovolj interesentov pri obeh ŽPS, bomo 13.7. obiskali grob graditelja naše cerkve Petra Bohinjca v Dupljah na Gorenjskem ter si ogledali Kropo in Kamno gorico. - Župnijsko
romanje (24.8.) bomo letos usmerili na Dolenjsko, v Škocijan, v rojstni kraj misijonarja in raziskovalca Ignacija Knobleharja, in njegovo okolico. – Poročilo ŽGS:
Pri župnijski cerkvi bomo zamenjali okna, kar bo precejšen strošek. Zato se priporočamo, da pri ofru na shod sežete nekoliko globlje v žep, da bomo laže krili stroške za ta projekt. Popravila je potrebna tudi streha na gospodarskem poslopju pri
župnišču. Predstavili so tudi nekatera druga popravila. – Poročilo MŽ Karitas:
Začenja se izbor otrok za počitniško letovanje ter zbiranje sredstev za šolske potrebščine za naslednje šolsko leto. – Razno: Pogovor o pripravi procesije SRT:
košnja trave okrog cerkve, postavljanja kapelic, predvsem prenašanja težkih
plošč, ker mežnar zaradi obolelih rok ne zmore več. Dobrodošla bi bila tudi pomoč pri košnji na vrtu pri župnišču in fizična pomoč pri raznih težjih delih.

POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA
Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo.
Zgodilo se je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem
v skladu z delovanjem Božjega Duha, ki
»veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od kod
prihaja in kam gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor
vihar, ki se nenadoma utrga z gore, ka-

kor ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor da bi se odprle vse
zapornice neba, je vdrl Božji Duh na
svet. V trenutku je Sveti Duh boječe
apostole, ki so se bali za svoje življenje
in so se skrivali pred javnostjo, naredil
za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih vstalega Kristusa. To,
kar jim je bilo prej v Jezusovem

govorjenju in ravnanju nerazumljivo, jim
je zdaj nenadoma postalo kristalno jasno.
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi
spoznanji in doživetji, da sami sebe niso
več prepoznali. Zdelo se je, kakor da bi
bili pijani; kakor da se je vse okrog njih
spremenilo. Vsega tega niso mogli več
obdržati zase, morali so med ljudi, morali
so jim oznaniti veliko novico, veliko srečo,
ki so jo doživljali. Odslej jih nobena stvar,
ne ječa in niti grožnja s smrtjo, ne bodo
mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu
oznanili velike novice o Božji ljubezni, ki
se nam je razodela v Jezusu Kristusu.
Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili
pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju
in širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki
se nam po spreobrnjenju in krstu v moči
svetega Duha odpira prav vsem. Tudi
nam, ki smo že bili krščeni in smo že prejeli dar Svetega Duha, ostaja še vedno
naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev
ni le enkraten proces, ampak je trajna
pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno
smo namreč pod vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V moči Sv.
Duha nam to lahko uspe. Odprimo se
njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in
pogum.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog
podaril človeku, da mu stoji ob strani? Zakaj
pa ne?!
Sveti Duh daje človeku pogum, s svojo ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz nas
izvabi dobro in najboljše. Njegova bližina nas
ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj tihega in
nežnega, kar moramo zaščititi – me pa tudi
prav močno vodi. Je Božja moč in ljubezen,
ki me obdaja – in v katero se lahko vselej potopim.
Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

10. junij
EDVARD POPPE
Ta svetniški duhovnik je izšel iz posvečene belgijske družine. Rodil se je 18. decembra 1890 kot tretji od enajstih otrok; duhovnik je postal tudi eden njegovih bratov, pet
sester pa je sledilo Božjemu klicu v redovništvo. To je bil sad trdne krščanske vzgoje.
Pri petnajstih letih je vstopil v malo semenišče v Gentu, leta 1910 je moral k vojakom
in po končani vojaščini je končal bogoslovne
študije v Gentu z doktoratom iz filozofije ter
bil 1. maja 1916 posvečen v duhovnika. Na
novomašno podobico je dal napisati geslo:
»Duhovnik je drugi Kristus« in to je bilo njegovo življenjsko vodilo, po katerem se je
dosledno ravnal vse dni svoje kratkega duhovništva. Najprej je bil kaplan v delavski
župniji v Gentu. Posebno skrb je posvečal
revnim in evharistični vzgoji otrok. Zaradi
krhkega zdravja – bil je srčni bolnik – ga je
škof leta 1918 prestavil v podeželski kraj
Moerzeke, kjer je bil duhovni voditelj redovnic usmiljenk. V tem času je napisal svoje
številne priročnike za evharistično vzgojo
otrok in odraslih. Zadnji dve leti je bil duhovni voditelj bogoslovcev, ki so bili pri vojakih. Umrl je v kraju Moerzek, 10. juinja
1924. Papež Janez Pavel II. pa ga je 3. oktobra 1999 razglasil za blaženega.

SMEH JE POL ZDRAVJA
POMARANČE – Gospa pride v trgovino s sadjem in vpraša: »Ali so te
pomaranče italijanske ali izraelske?«
– Prodajalka odvrne: »Je to pomembno? Se boste s pomarančami
pogovarjali ali jih boste pojedli?«
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.ztz.rkc.si

V Božjem srcu, ki je v svojem življenju na
zemlji trpelo človeške bolečine, boste našli tolažbo, zavetje in mir. (sv. Leopold Mandić)

