
 

 
 

Kadar pa pride Tolažnik,  

ki vam ga bom jaz  

poslal od Očeta,  

Duh resnice,  

ki izhaja od Očeta,  

bo on pričeval o meni.  

Pa tudi vi boste pričevali,  

ker ste od začetka pri meni. 
 

(Jn 15,26–27) 
 

 

SADOVI DUHA 

 Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v veri zapovedu-
jemo: »Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživ-
lja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Si-
nom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih …« 
To je skoraj vse, kar o Svetem Duhu vemo in veru-
jemo. Lahko rečemo, da je Sveti duh vse preveč 
»neznani Bog«. Sveti Duh je ljubezen, k povezuje 
vse tri Božje osebe, je ljubezen, ki deluje v Cerkvi in 
v njenem slehernem članu. Sveti Duh deluje tudi 
danes s prav takšno močjo, kot je deloval za časa 
apostolov. Kot na prve binkošti tudi danes prihaja 
na Božje otroke. Ne prihaja samo na birmance, po 
polaganju škofovih rok; prihaja tudi na vsakogar od 
nas, ki smo z zakramentom svete birme prejeli pra-
vico do milosti, ki nas usposabljajo za dostojno kr-
ščansko poslanstvo. 

 Kako to, da veter Svetega Duha v današnji Cerkvi ni tako viharen, kot je bil v prvi? 
Mar zato, ker smo kristjani preveč razvili pamet, premalo pa srce? To so vprašanja za 
osebno izpraševanje. Je pa res, da tudi v takem napol poganskem ali misijonskem 
svetu, kot je slovenski, lahko vidimo, kako Duh Božji rodi sadove: poznamo mlade in 
tudi starejše ljudi, ki se sredi sovražnega ali vsaj brezbrižnega okolja spreobrnejo k ži-
vemu Bogu, ki s svojim življenjem pričajo, da je delovanje Duha očitno! Duh Božji se 
razodeva milo, ne s silo. 

 Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, temveč sodimo po sadovih. Laž in zmota 
sta vedno glasnejši od resnice, greh in pokvarjenost sta človeški slabosti bližje kot  
krepost in dobrota; kar je puhlega, plehkega in praznega, si nadeva videz bogatega, 
trdnega, vrednega. Slabo blago potrebuje veliko reklam, dobro blago pa se samo hvali. 

 Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas vodi k »vsej resnici« in da nam pomaga, 
»resnico uresničevati v ljubezni«. Da se bo to v večji ali manjši meri uresničilo, pa je 
najprej potrebna odprtost srca. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

BINKOŠTI 
NEDELJA 

                     23.5. 
Sv. Socerb Tržaški,m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna 

10,30 SHOD: V č. Sv.Duhu za župljane obeh župnij 
12h +Dušan Bizjak, Juršče 15, dar. molitvene skupine 

14h Krst: Maša Bradač  -  Šmarnice 

Bink. ponedelj 24.5. 
Marija, Pomočnica 

kristjanov 

Trnje 

Zagorje 

18h +Ivan in Greta Tomšič, Trnje 7, dar. člani oo sds 

19,30 +Stane Valenčič, RB 12 – Šmarnice  

Torek              25.5. 
Sv. Urban I., papež 

Trnje 19h +Danilo Bursy, Trnje 98, 30. dan – Šmarnice  

Sreda             26.5. 
Sv. Filip Neri, duhov. 

Zagorje 
  7h +Marija Štrancar, Žapuže 

19,30 Šmarnice 

Četrtek           27.5. 
Bl. Alojz Grozde, muč. 

Trnje 

Zagorje 
19h +Mima in Stane Vodopivec, Trnje 39, obl. – Šmarn. 

20h  Šmarnice in molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              28.5. 

Sv.German Pariški, š. Zagorje 
19,30 +Rafo Štavar, Zagorje 203, obletnica  

 +i Kristan, Zagorje 31, obletna – Šmarnice 

Sobota            29.5. 
Sv.Pavel VI, papež 

Zagorje 
10h Slovesnost 1.SV. OBHAJILA: Za prvoobhajance 

19,30 +Milan Žele, Drskovče 26, obletna – Šmarnice  

SVETA TROJICA 
NEDELJA 

                     30.5. 
Sv.Ivana Orleanska,d. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h SHOD: V čast Sveti Trojici za vse župljane - Ofer 

10,30 V čast Sveti Trojici za vse župljane  

15h Šmarnice 
 
- ŽUPNIJSKI SHOD v ZAGORJU imamo danes s slovesno sv.mašo. Ob koncu 
maše bo OFER za cerkvene potrebe. V primerni razdalji (1,5 m) boste prihajali 
mimo daritvenega oltarja in odhajali ven skozi zakristijo. V zakristiji si boste lahko 
vzeli tudi Oznanila. 
- Jutri: MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV, zavetnica Slovencev, je SLOVE-
SNI PRAZNIK v Sloveniji. Zato lepo vabljeni k sv. maši, kolikor vam je mogoče. 
- SV. SPOVED za prvoobhajance, njihove starše, družinske člane in botre bo v 
Zagorju v petek, 28.5. ob 18h. Spovedoval bo tudi g. Marjan Iz Pivke. Lepo vab-
ljeni, da se skupaj s prvoobhajanci pripravite na prejem sv.obhajila v soboto! 
- SLOVESNI PRAZNIK SVETE TROJICE je prihodnjo nedeljo. Na ta praznik je V 
TRNJU ŽUPNIJSKI SHOD. Ob koncu maše bo OFER za cerkvene potrebe. 
Obenem je ta dan tudi KVATRNA NEDELJA, ko se spomnimo naših rajnih in za-
nje molimo. To bomo storili ob koncu maše. Na kvatrne nedelje gre miloščina za 
semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani. Tako bo nabirka v ta namen v 
Zagorju prihodnjo nedeljo, 30. maja, v Trnju pa se zaradi ofra na shod prenese ta 
nabirka na naslednjo nedeljo, 6. junija. 
- VEROUČENCI V TRNJU naj ta teden prinesejo k verouku vse domače naloge 
(v zvezkih in na delovnih listih), ki so jih dobili med časom, ko je bil verouk na da-
ljavo. Prejšnji teden se je namreč pokazalo, da velika večina ni naredila omenje-
nih nalog. Kdor ne bo imel narejenih nalog in urejenega Liturgičnega zvezka, ne 
bo napredoval v višji razred! – (katehistinja Marta) 



 
 

 Verouk v Zagorju je reden, razen za prvoobhajance, ki imajo dodatne ure. 
- SPRIČEVALA: Precej otrok še ni vrnilo spričeval. Prinesite jih ta teden! 
- NAVODILA slovenskih škofov za čas od 21. maja do vključno 30. maja 2021: 
Pri verskih obredih v cerkvah se število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega 
udeleženca oz. člana istega gospodinjstva (družino) na 10 kvadratnih metrov. Ude-
leženci so lahko navzoči v zaprtih prostorih, kjer se kolektivno uresničuje verska 
svoboda, do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med ude-
leženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinj-
stva. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje petdese-
tih (50) udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ petdeset (50), če je 
med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele). 
- ZAHVALA vsem, ki ste ob pogrebu +Milke Marušič, Zagorje 117 namesto cvetja 
in sveč darovali 502,84 € za zagorsko cerkev. Bog vam povrni, +Milki pa naj na-
kloni večno veselje v nebesih! 
 

Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je 

obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih 

jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 
Apd 2, 3–4 

 

Manjša skupina žensk in moških 

se je zaprla v neko sobo. Strah jim 

preprečuje, da bi jo zapustili in šli v 

javnost oznanjat evangelij. 

Pride Sveti Duh. Strah izgine. 

Vrata odprejo na stežaj in vesela 

novica odmeva po svetu. 

Našim glavam ni lahko razumeti, 

kdo je Sveti Duh, toda naše oči vidi-

jo sadove njegove navzočnosti: po-

gum, sposobnost takšnega govora, 

da te vsi razumejo, domiselnost, ne-

nehna prenova. 

Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo. 

Župnijam, združenjem, gibanjem, 

skupinam in posameznim kristja-

nom, ki zadržujejo zase veselo novi-

co, jo premetavajo po ustih, kakor 

da je bonbon, jo zožijo na predmet 

študija, na pretvezo za pridobitev 

moči v Cerkvi in v družbi, na pred-

met pogovora, na izhodišče za zelo 

izbrane molitvene namene, primanj-

kuje jim darov Svetega Duha. 

Če ne prosijo in ne sprejmejo Du-

ha, živijo v iluziji, da so živi. Sicer 

hodijo naokoli, a so mrtvi. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 

DANES PRAZNUJEMO PRAZNIK SVETEGA DUHA.  

To je dan veselja. To veselje lahko občutimo, če Svetemu Duhu damo po-

polno prostost, da v nas lahko deluje v vsej svoji polnosti. 

Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga sprejela, in veje že stoletja. Vodil 

je očake, preroke in vse Božje ljudstvo skozi vso zgodovino človeštva. Vese-

limo se toliko svetih likov v cerkveni zgodovini, mislimo na postave pape-

žev sedanjega časa, pa tudi na mnoge druge osebnosti. Vidimo ga v delih 

tistih, ki so med nami in so Duha po Kristusovi obljubi prejeli z odprtim 



29. maj 
MAKSIM EMONSKI 

 

Škof Maksim Emonski je bil do leta 1961 
drugi zavetnik ljubljanske škofije (za sv. 
Mohorjem in Fortunatom). O njem je malo 
zanesljivih zgodovinskih poročil. Srečamo 
ga na zapisih o prisotnosti škofov na pokra-
jinskem koncilu v Ogleju 381, na sinodi v 
Milanu 390 itd. Njegovo svetništvo potrjujejo 
razna posredna poročila. Znano je, da je 
imela Emona za časa škofa Maksima zelo 
razvito »bogoljubnost«. Mesto je imelo Dru-
žbo asketov in Bogu posvečenih devic. 
Druga posredna priča je odkrita emonska 
bazilika, ki dokazuje razvito bogoslužje v 
času tega škofa. Vse, kar vemo o emonski 
krščanski občini, govori v prid njegovemu 
svetništvu. Napis v ljubljanski stolnici trdi, da 
je bil sv. Maksim mučenec, vendar pa o tem 
ni trdnih poročil. Na njegovo mučeništvo so 
sklepali iz pisma sv. Hieronima škofu Helio-
doru,  kjer opisuje razmere leta 396, ko so 
te kraje preplavljali valovi raznih barbarskihh 
ljudstev. Je pa pomembno omeniti tudi to, 
da nekateri (zagotovo zmotno) trdijo, da naj 
ne bi bil škof v sedanji Ljubljani, ampak v 
Novigradu v Istri.  

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 

 
 

srcem – z odprtimi rokami ga delijo 

naprej. Tudi v našem času je navzoč v 

ljudeh, ki so zmožni pod vodstvom 

Božjega Duha velikih del.  

In kako se dogaja z nami? Je mogoče 

v našem življenju razbrati moč in de-

lovanje Svetega Duha? Kako boječi 

smo, kadar bi morali pokazati svojo 

vero! Binkošti pa nas spodbujajo, da 

se čimbolj zavestno vsak dan prepu-

ščamo skrivnostnemu vodenju Svete-

ga Duha. 
Po: Bogoslužno leto B 

 

 
 

 
 

MARIJA, VARUHINJA ŽIVLJENJA 
 

O Marija, zibelka velike Skrivnosti! 

V tvojem čistem naročju  

se je uresničil najbolj nedoumljiv,  

vendar najbolj potreben dogodek:  

Bog je v tebi postal otrok  

in delil z nami vso človeško usodo. 
 

Od takrat lahko vedno,  

ko vzklije novo življenje,  

vzklikamo: Bog je prehodil isto pot,  

tudi Bog je doživljal čudovito izkustvo  

varnega življenja pod srcem Matere. 
 

O Marija, ta čudež je danes onečaščen,  

to nežno obdobje človeškega življenja  

ni zavarovano in spoštovano:  

materino naročje pogosto  

postane grob otrok.  

O Marija, prosi za nas! 
 

Žena, ki je v tvojem naročju  

čudežno prebival Bog,  

s teboj prosimo luč Svetega Duha  

za matere in očete naših dni:  

daj, da bodo spoštovali življenje,  

daj, da se bodo veselili življenja,  

daj, da bodo ljubili življenje  

od prvega trenutka njegovega čudeža. 

Amen. 
Angelo Comastri, Zakladnica molitve 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Eno bova vzela. 
Tole sva izbrala.« 

 


