
 

 
 

Tedaj je rekel svojim učencem:  
»Žetev je velika,  

delavcev pa malo.  

Prosíte torej Gospoda žetve, 
naj póšlje delavce  

na svojo žetev.«   

Teh dvanajst je Jezus  

poslal in jim naročil:  
»Ne hodíte na pot k poganom 

in ne vstopajte  

v nobeno samarijsko mesto! Pojdi-
te rajši k izgubljenim ovcam Izrae-

love hiše. Spotoma pa oznanjajte  

in govorite: ›Nebeško kraljestvo se 
je približalo.‹  

Bolnike ozdravljajte,  

mrtve obujajte,  

gobave očiščujte,  
demone izganjajte.  

Zastonj ste prejeli,  

zastonj dajajte. 
 

(Mt 9,37–38; 10,5–8) 
 

 

DVANAJST IMEN 
 Današnji evangelij nam našteva imena dvanajste-
rih mož, ki si jih je Jezus izbral za apostole. Kaj vemo 
o njih? 
 Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo 
človeškim potezam svojega značaja. Ko bi moral mo-
liti, je spal; ko bi moral misliti na nebeško, je mislil na 
zemeljsko; ko bi se bil moral za Jezusa postaviti, je 
prisegal, da ga ne pozna. 
 K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega 
imamo lahko za predstavnika ljudi, ki drugim poma-
gajo naprej, sami pa ostanejo v ozadju. 
 Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova gro-
ma, ker sta klicala Božjo kazen na negostoljubno 
samarijsko vas. Janez bo pozneje dobrohotnejši. Stal 
bo pod križem, pa ne bo rekel žal besede čez Jezu-
sove morilce. Oba z Jakobom bosta pokazala pri-
pravljenost piti Jezusov kelih. 
 O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim 
drevesom modrovala, ali je možno, da pride Mesija iz 
tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret. 
 Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapi-
sal v društvo dvomljivcev in črnogledcev. 
 Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil 
udarjen na denar. Če bi bil res takšen, Jezusu in nje-
govemu spremstvu ne bi priredil velike gostije. Hva-
ležni smo mu, da si je zapomnil toliko Jezusovih be-
sed in dejanj in jih ohranil v evangeliju. 
 O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so 
spadali med Jezusovo dvanajsterico. 
 Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše 
končal. Koliko rajši bi ga videli skesanega pod križem 
kakor visečega na vrvi. 
 Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje povabil v svoj ožji krog, ne vemo. Ni na-
redil iz njih nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so bili poprej. Prejeli pa so nalogo, ki prese-
ga človeške moči: oznanjati Božje kraljestvo. 
 Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih je izbral in poslal. 

Po: F. Cerar 
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Svete maše: 

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
                     24.5. 
Marija Pomočnica kr. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,45 Litanije Matere Božje in blagoslov 
  9h +Jože in starši Abram, Trnje 100, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

20h Šmarnice 

Ponedeljek      25.5. 
Sv.Beda Častitljivi,c.u. 

Trnje 19h +Ivan Tomšič, Trnje 7, 30. dan 

Torek             26.5. 
Sv.Filip Neri, duhovnik 

Trnje 19h +Zorko Tomažič, Trnje 97, 30. dan 

Sreda             27.5. 
Bl.Alojzij Grozde, muč. 

Palčje 19h +Herman Kovač, Palčje 58, 1. obletnica 

Četrtek           28.5. 
Sv.German Pariški,šk 

Zagorje 19h Za duhovne poklice 

Petek             29.5. 
Sv.Maksim Emonski,m 

Zagorje 19h +Slavka Bilc, Zagorje 45, osmina 

Sobota            30.5. 
Sv. Ivana Orleanska 

Zagorje 
15h Krst: Tilen Trebec 

19h +Anton in Milka Kavčič, Zagorje 115, obletna 

NEDELJA 

BINKOŠTI 
                     31.5. 
Obiskanje Dev.Marije 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Zagorje 

  8,45 Litanije Matere Božje in blagoslov 
  9h +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Zaključne šmarnice 

 
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA je najstarejša priprava na kakšen cerkveni 
praznik. Saj poznamo še druge devetdnevnice npr. Božično ali tudi kot pripravo 
na Marijin praznik Brezmadežne, 8.decembra. So pa še druge devetdnevnice, s 
katerimi se želimo kristjani pripraviti na kakšno za nas zelo pomembno praznova-
nje, ali da bi si izprosili kakšno posebno milost ali pomoč zase ali za druge (npr. 
devetdnevnica pred prejemom sv.birme). Binkoštna devetdnevnica je vzor in 
spodbuda za vse tovrstne pobožnosti. V tej prvi devetdnevnici so sodelovali vsi 
apostoli zbrani skupaj z Marijo in nekaterimi drugimi učenci v skupni prošnji, da bi 
Jezus uresničil svojo obljubo in poslal svojim vernim Sv. Duha. Ta jih bo vodil in 
podpiral v izpolnjevanju naloge, ki jim jo je zaupal Jezus pred svojim vneboho-
dom: Gredo naj po vsem svetu in oznanjajo veselo vest odrešenja vsem ljud-
stvom. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo po-
gubljen. 
 V petek smo začeli s to devetdnevno molitvijo, da bi tudi nas Sv. Duh napolnje-
val s svojimi darovi, mi pa se primerno odzivali v svojo korist in korist vse Cerkve 
in vsega sveta.  
- NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA je danes. Morda ste še 
posebej v tem času koronavirusa občutili, kakšen vpliv imajo ta sredstva na nas, 
pač glede na to, kako nam poročajo ali prikazujejo iste stvari: ali jih pokažejo take, 
kot so, ali pa jih izkrivljajo, besede ali stavke iztržejo iz konteksta. Kakšni naj bili 
javni mediji je lepo prikazal v današnji pridigi – razmišljanju ob današnji nedelji g. 
nadškof Anton Stres. Če ste ga preslišali sinoči ali danes zjutraj, ga lahko poslu-
šate na radiu Ognjišče še danes približno 10 minut pred 12.uro.  



 
 

- KRIZMENA MAŠA s posvečenjem svetih olj: krstnega in bolniškega olja ter 
sv. krizme - bo za našo škofijo v četrtek, 28. maja ob 10h v koprski stolnici. Ta je 
običajno na veliki četrtek, zaradi koronavirusa pa je bila letos prestavljena na 
omenjeni dan. Sveta olja, ki jih škof posveti na ta dan uporabljamo pri delitvi ne-
katerih zakramentov: pri sv. krstu, birmi, bolniškem maziljenju in posvečevanju 
duhovnikov in škofov, ter cerkva in cerkvenih zvonov. 
- SV. SPOVED za prvoobhajance, njihove staršev in druge domače bo v Za-
gorju v petek, 29. maja od 17,30 dalje. Prvoobhajanci naj se zberejo ob 17,30 v 
cerkvi k pripravi in za tem bo spoved zanje v zakristiji, za ostale pa v veroučni so-
bi v župnišču, kjer bo do 18,45 spovedoval g. dekan Lojze Milharčič iz Knežaka. 
Po končani spovedi prvoobhajancev bom do maše na razpolago za spoved tudi 
drugim vernikom v zakristiji. Prosim pa, da je kdo od staršev med spovedjo otrok 
z njimi v cerkvi.  
 

Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami  

in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.  
(Apd 1,14) 

 

Mati Marija,  
kristjani, ki so živeli pred nami,  

so te postavili v središče svoje trdne vere.  

Njihove oči so te potrebovale.  
V cerkvah in po domovih, na podeželju in v mestih,  

na vrhovih gora in po dolina,  

v najlepših kotičkih, na najbolj slikovitih krajih  

je bila kakšna kapelica, kip, slika, romarski kraj ali cerkvica,  
znamenje tvoje navzočnosti in bližine. 

Mati Marija, malo smo te pozabili.  

Učenjakarji se bojijo, da bi delala senco svojemu Sinu.  
Naše oči med manekenkami in zvezdnicami,  

poslovnimi ženskami in estradnimi umetnicami  

iščejo drugačne ženske ideale. 
Mati Marija, ostani z nami! 

Potrebujemo te, da bi videli, kako nas obseva lepo Božje obličje,  

njegov materinski nasmeh.  

Mati Marija, ostani z nami! 
Naše oči te iščejo, naša srca si te želijo. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

in okrog ozira … 
S šopkom šmarnic neutrudno hiti 
išče načine in poti, 
kako ljudem prinesti 
vesele vesti – 
o poteh do sprave 
in do Marije. 
Silno ga veseli, ko vidi, 

ŠMARNIČNI ANGEL 
 

Šmarnični angel 
je v cerkvi nekje, 
v nebeški gloriji upodobljen. 
Tam ponižno in skrito 
čaka na svoje romanje čudovito. 
Ko se bliža Marijin maj, 
se šmarnični angel prebuja 

in okrog ozira … 
S šopkom šmarnic neutrudno hiti 
išče načine in poti, 
kako ljudem prinesti vesele vesti – 
o poteh do sprave in do Marije. 
Silno ga veseli, ko vidi, 
da se med nami povsod Marija 
časti; sveta molitev, 

 

pesem po domovih, 
bazilikah, cerkvah in kape-
lah pa zveneče doni. 
To angelu jasno govori, 
da posvetitev slovenskega 
naroda Mariji drži in da 
bosta enkrat po njeni pri-
prošnji 
dosežena sprava in mir. 



28. maj 
GERMAN PARIŠKI 

 

O svetem Germanu nimamo veliko zgodo-
vinskih podatkov. Stara kronika, ki so ji do-
dane legendarne primesi, o njem pripovedu-
je, da ga je Bog obvaroval že ob rojstvu: ma-
ter, ki je imela že več otrok, je namreč obšla 
čudna misel, da bi ga rodila mrtvega; vsa 
sredstva, ki jih je za to uporabila, pa niso nič 
pomagala: German je prišel na svet čil in 
zdrav leta 496. Ker ga je hotela spraviti s 
sveta hudobna teta, je odšel k bratrancu, po-
božnemu duhovniku. Ta ga je prijazno sprejel 
in ga poučeval v veri. Živela sta bogoljubno, 
se skupaj učila in se vadila v ostri spokorno-
sti. Po petnajstih letih je bil German posve-
čen v mašnika. Postal je tudi opat v Autunu. 
Ostal je ponižen in skromen, imel se je za 
zadnjega izmed samostanskih bratov. Najve-
čje veselje mu je bilo, če je lahko pomagal 
ubogim. Ko nekega dne v samostanu ni bilo 
več koščka kruha, ker je German vsega raz-
dal, so menihi začeli godrnjati. German je šel 
tiho v svojo sobico in zaupno molil k Bogu. 
Ko je nehal moliti, sta se pred vrati samosta-
na ustavila konja, otovorjena z živežem – po-
slala ju je neka pobožna žena. Naslednji dan 
so v samostan pripeljali živež še od drugod. 
Menihi so se sramovali svojega nezaupanja 
in odslej so svojega opata spoštovali kot 
svetnika. 
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Zato dobro poglejte, 
otroci in farani vsi, 
kateri angel v vaši cerkvi 
ob Mariji šmarnice v roki drži. 
 

p. Janez Šamperl, Čisto vsakdanji angeli 
 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
USTA  – Učiteljica hoče biti zelo nazorna, za-
to reče: »Vsakokrat, ko jaz izdihnem, umre en 
človek.« – Oglasi se Janezek: »Zakaj pa po-
trem raje ne uporabljate ustne vodice?« 
 

DEŽ –  Mujo piše dnevnik: »Dež pada že več 
dni. Fata je zaradi  tega vsa depresivna, sa-
mo stoji in  gleda skozi okno. Če bo deževalo 
še kakšen dan, bom moral Fato spustiti v hišo 
…«  

 

Kaj dela Sveti Duh v Cerkvi? 
 

Sveti Duh gradi Cerkev in jo spodbu-

jajoče priganja. Spominja jo na njeno 

misijonsko poslanstvo. Ljudi kliče v 

njeno službo in jim podarja potrebne 

darove. Vedno globlje nas vodi v ob-

čestvo s troedinim Bogom.  
(KKC 733–741, 747) 
 

Četudi se zdi, da so v njeni dolgi zgodo-

vini Cerkev pogosto 'zapustili vsi dobri 

duhovi', je Sveti Duh kljub vsem napa-

kam in človeškim pomanjkljivostim v 

njej na delu. Njen dvatisočletni obstoj in 

številni svetniki vseh obdobij in kultur so 

vidni dokaz njegove navzočnosti. Sveti 

Duh Cerkev kot celoto ohranja v resnici 

in jo vedno globlje uvaja v spoznanje 

Boga. Sveti Duh deluje v zakramentih in 

Sveto pismo naredi za živo besedo za 

nas. Tiste, ki se mu povsem odprejo, tudi 

danes obdaruje s svojimi milostnimi da-

rovi (karizmami). 

 

Kristjani se eno nedeljo v letu tudi pri 
nedeljskem srečanju spomnimo nadvse 
pomembne zadeve: sredstev družbene-
ga obveščanja. Ker vemo, kako mogo-
čen vpliv imajo na življenje posame-
znih ljudi in skupnosti, si bomo danes 
rekli naslednje: sredstva družbenega 
obveščanja cenimo; do njih smo kritič-
ni; uporabljajo naj jih brez razlike in z 
enakimi možnostmi vsi, ki v srcu dobro 
mislijo. Sveti Duh, ki je Duh resnice, in 
za katerega bomo danes še posebej 
prosili, naj prešinja tudi sredstva dru-
žbenega obveščanja. 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3 

 


