
 

 
 

Če me kdo ljubi,  

se bo dŕžal moje besede  

in moj Oče ga bo ljubil.  

Prišla bova k njemu  

in prebivala pri njem.  

Kdor me ne ljubi,  

se ne drži mojih besed;  

in beseda, ki jo slišite, ni moja, 

ampak od Očeta,  

ki me je poslal.  

To vam povem,  

dokler sem še med vami.  

Tolažnik pa, Sveti Duh,  

ki ga bo Oče poslal  

v mojem imenu,  

vas bo učil vsega  

in spomnil vsega,  

kar sem vam povedal.« 
 

 (Jn 14,23–26) 
 

 

DAROVI SVETEGA DUHA 
 

   Med podeljevanjem zakramenta »krščanske zrelo-
sti« škof z iztegnjenimi rokami moli nad birmanci: 
»Gospod Bog, pošlji jim Svetega Duha Tolažnika; po-
deli jim duha modrosti in umnosti, duha svéta in moči, 
duha vednosti in pobožnosti; napolni jih z duhom Bož-
jega strahu. 
   V tej molitvi je naštetih vseh sedem darov Svetega 
Duha, ki jih kristjan potrebuje, da more zvesto oprav-
ljati svoj življenjski poklic. Ti darovi ne smejo biti za-
kopan zaklad, temveč bogastvo, ki nam pomaga pra-
vilno oblikovati naše življenje. Štirje krepijo našo pa-
met; to so dar modrosti, umnosti, sveta in vednosti. 
Modrost življenja je v tem, da se odločamo za dobro 
po svoji vesti, ki je glas Boga v srcu slehernega člo-
veka. Umnost, pomeni umevanje – razumevanje Bož-
jih resnic in pravil; vednost pomeni napredovanje in 
rast v tem spoznanju.  
   Dar sveta pa je potreben predvsem odraslim, da 
znajo svetovati tistim, ki sami ne najdejo prave poti. 
Dobro vemo, da v nekem pomenu vsi svetujemo ali 
svetimo drug drugemu, če živimo iz moči darov Sve-
tega Duha, življenjsko povezani z Bogom. Zadnji trije 
darovi moči, pobožnosti in strahu Božjega pa se na-
našajo bolj na voljo. Pomagajo nam k vztrajnosti, ki je 
zelo pomembna lastnost v odnosu do Boga in do ljudi, 
dejansko je isto kot zvestoba. Dar moči nas krepi, da 
moremo premagati vse slabo in hudo, ki je v nas in 
okoli nas. Dar pobožnosti nam ohranja otroško zaupno srce in pripomore, da je naša po-
božnost življenjska. To pomeni, da se ne posuši na cerkvenem pragu, temveč napaja vsa 
naša drobna dejanja. Strah Božji je spoštljivost pred Bogom in ne trepetanje pred njim. Saj 
je Bog vendar naš prijatelj! 
   Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni. Ljubezen prežene strah, piše apostol Janez. Ljube-
zen vliva človeku pogum in moč; človeka povsem spremeni. Če imamo v svojem srcu lju-
bezen, potem nam nobena stvar ni pretežka. Če se bomo dali voditi Duhu, bomo sposobni 
velikih dejanj.                                                                                                 Po: S. Čuk, Misli srca
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Svete maše: 

BINKOŠTI 
NEDELJA 

                      5.6. 
Sv. Bonifacij, šk. muč 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Palčje  

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Vodopivec in Ženko, Trnje 39 

 +Franc Rebec, Trnje 13, obletna 

10,30 SHOD: Za vse župljane obeh župnij – Ofer  
12h +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, obletna 

15h Vrtnice in Večernice 

Ponedeljek      6.6. 
Marija Mati Cerkve 

Zagorje 20h +Milan Kristan, Zagorje 124, obletna 

Torek              7.6. 
Robert Newminstrski 

Klenik 
20h +Joža in Franc Šabec, Klenik 23, obletna 
+Amalija in Luka ter Joža Vodopivec, Klenik 47, obletna 

Sreda             8.6. 

Sv. Medard, škof 
Palčje 20h V zahvalo in priprošnjo, Palčje 3/a 

Četrtek           9.6. 
Sv.Primož in Felicijan 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +i Juršče 17, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                10.6. 

Sv. Edvard Poppe Zagorje 20h +Stane in Bogdan Fatur, Zagorje 51, obletna 

Sobota             11.6. 
Sv. Barnaba, apostol 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Milka Zadel, Zagorje 102/a 

SVETA 

TROJICA 
NEDELJA1      2.6.                       

 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h SHOD: V čast Sveti Trojici za vse župljane - ofer 

10,30 V čast Sv. Trojici za vse župljane  

 

- ŽUPNIJSKI SHOD je danes ob10,30 v Zagorju, prihodnjo nedeljo pa na 
PRAZNIK SVETE TROJICE ob 9h v Trnju. Na obeh shodih je ofer za cerkvene 
potrebe. V Trnju bosta obogatila praznično bogoslužje z instrumentalno glasbo 
violinistka Ana Mezgec z Meje in Nejc Klun s kotrabasom. Hvala za sodelovanje! 
- Na praznik Sv. Trojice je tudi KVATRNA NEDELJA. Po oznanilih bomo molili 
tudi za naše rajne brate in sestre.  
- MILOŠČINA kvatrne nedelje je v Zagorju za semenišče v Vipavi in bogoslov-
ce v Ljubljani. – V isti namen bo miloščina v Trnju naslednjo nedeljo, 19.6. Pri-
poročam! 
- Na BINKOŠTNI PONEDELJEK je praznik Marije Matere Cerkve. Sv. maša bo 
samo v Zagorju ob 20h. Lepo vabljeni k sv. maši tudi ta dan. 
- VEROUK za 3. razred bo še v torek. Za ostale pa bo, kakor ste dogovorjeni! 
- SPRIČEVALA boste veroučenci prejeli 19.6., ko bo tudi zaključna sv.maša. 
- VRTNICE v čast Jezusovemu Srcu so v mesecu juniju. Skupaj jih bomo imeli, 
kjer bo sv. maša. Vabim pa, da jih opravljate tudi sami zase ali skupaj v cerkvi, če 
se za to dogovorite. V ta namen navadno molimo litanije Srca Jezusovega in pre-
biramo vrtnice, ki so letos namenjene spoznavanju življenja božjega služabnika 
Antona Strleta, ki je bil dolga leta profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani in velik 
častilec Jezusovega Srca. 
- Sestanek ŽGS v Trnju v Mežnariji bo v torek, 7.6. ob 21h. Lepo vabljeni vsi 
člani! 



 
 

- SEJA ŽPS v Zagorju bo v četrtek, 9.6. ob 21h, v Trnju v Mežnariji pa v petek, 
10.6. ob 21h. Lepo vabljeni vsi člani! 
- ROMANJE STAREJŠIH IN INVALIDOV NA BREZJE bo v soboto, 18.6. Ker je 
že nekaj let premalo prijavljenih za to romanje, si sami poskrbite za prevoz. 
- POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI je akcija Slovenske Karitas v pomoč sta-
rejšim, trajno nezaposljivih in podpora ljudem z minimalno plačo ter nizkimi pri-
hodki v Sloveniji. V ta namen so na mizici za tisk zgibanke s priloženo položnico 
za pomoč tem ljudem. 
- ZALOŽBA DRUŽINA vam na mizici za tisk ponuja brezplačno Našo družino, ki 
je priloga tednika Družine. V njej boste našli vodnik po duhovnih vajah v Sloveniji. 
Prav je, da si poleg telesnega nabiranja moči na dopustovanju, privoščimo tudi 
duhovno osvežitev za našo dušo. Možnosti je zelo veliko, da si lahko izberete 
med različnimi ponudbami. Vzemite si in poglejte! 
 Na mizici za tisk si lahko vzamete tudi letak, ki vam predstavlja revijo Božje 
okolje. Že sam naslov pove, da je revija namenjena tistim, ki bi radi poglobili svo-
je duhovno življenje. Lahko si naročite brezplačni ogledni izvod te revije. 
- SLAVNOSTNI KONCERT ob stoletnici rojstva msgr. Vladimirja Piriha, dolgolet-
nega dekana postojnske dekanije, si lahko ogledate in prisluhnete, če v Googlu 
vtipkate Oznanila Postojna in ko se vam ta odprejo, kliknete zgoraj na foto – video 
in nato še Slavnostni koncert. 
 

SVETI DUH 
 

Bog nam govori po Svetem Duhu. 

   Sveti Duh je nepogrešljiv v Presveti 

Trojici. Je ljubezen, ki izvira iz osrčja 

nebeškega Očeta. Je živa voda, ki se 

razliva iz Jezusovega naročja in bla-

goslavlja vse stvarstvo. 

   Kot vez med Očetom in Sinom zdru-

žuje človeštvo v ljubezni do Boga. 

   Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi 

v urah skušnjave in bolečine. 

   Z njegovo pomočjo zmoremo razlo-

čevati med dobrim in zlim, se odloča-

ti, kakor je všeč dobremu nebeškemu 

Očetu, in ostati poslušni Jezusovemu 

učenju. 

   Sveti Duh je plamen modrosti, ki 

nevidno lebdi nad nami.  

   Povezuje nas v občestvo zanesljivih 

pričevalcev prihodnjega veka. 

   Njegova ljubezen je nepreklicna. 

   Veje, kjer hoče, in njegova dela so 

velika. 

   Tam, kjer ni več sovraštva med 

ljudmi in zavlada usmiljenje, je na de-

lu Sveti Duh. 

   Kjer se napuh spremeni v srčno po-

nižnost, slutimo njegovo navzočnost. 

   Kjer se zgodijo čudežna notranja 

spreobrnjenja, zasledimo njegovo 

zvesto pisavo. 

   Sveti Duh je sedež modrosti, ki 

usmerja ljudstva na zemlji proti več-

nemu kraljestvu. V njem živi, je živel 

in bo živel brez konca. 

   Priklonimo se torej njegovi sveti na-

ravi in vsakršni vzvišenosti, saj priha-

ja od Boga in je Bog sam. 
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev  
in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri. 

(1 Pt 5,8–9) 



OGENJ IN SVETI DUH 
 

Ogenj je dobra podoba za Svetega 

Duha. Ogenj ima različne učinke. 

Lahko ojača določene stvari: zato 

deske žgemo in glinene posode 

pečemo. Lahko pa tudi omehča  do-

ločene stvari. Kos železa položimo 

v ogenj, da postane žareč, potem ga 

lahko  kujemo in oblikujemo kakor 

želimo. Če segrevamo kos lesa, ga 

lahko upognemo. Ogenj nam sveti: 

pomislimo na svečo, petrolejko, pa 

tudi na električno žarnico. 

Ogenj odvzame bolečino. Če si iz-

vinemo gleženj ali nam oteče roka, 

jo položimo k izvoru toplote. Toplo-

ta ublaži bolečino. 

Lepo poje pesem slednica na bin-

koštni praznik: 

Upogni, kar upira se, 

vse ogrej, kar mrzlo je, 

vodi vse, ki so zašli. 
 

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni duh 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj vero predajamo naprej? 
 

Vero predajamo naprej, ker nam je Jezus 

naročil: »Pojdite torej in naredite vse naro-

de za moje učence« (Mt 28,19).  
(KKC 91) 
 

Noben pravi kristjan predajanja vere ne prepu-

šča le specialistom (učiteljem, župnikom, mi-

sijonarjem). Kristjani smo za druge. To pome-

ni: vsak pravi kristjan bi rad, da Bog pride tudi 

k drugim. Reče si: »Gospod me potrebuje! Kr-

ščen sem, birman in odgovoren za to, da ljudje 

v moji okolici izvejo za Boga in pridejo do 

spoznanja resnice« (1 Tim 2,4). Mati Terezija 

je uporabila dobro prispodobo: »Pogosto lah-

ko vidiš žice, ki so napeljane ob robu ceste. 

Dokler skoznje ne steče električni tok, ni luči. 

Žica, to sva jaz in ti! Električni tok je Bog! 

Imamo moč, da omogočimo toku, da teče 

skozi nas, in tako svetu prinašamo luč: Jezusa 

– ali pa se uporabi upiramo in s tem dovolju-

jemo temi, da se razširja.« 
 

   
 

Kaj se zgodi pri diakonskem posvečenju? 
 

Pri diakonskem posvečenju je kandidat po-

stavljen v posebno službo znotraj zakra-

menta svetega reda. Predstavlja namreč 

Kristusa, ki »ni prišel, da bi mu stregli, 

ampak da bi stregel in dal svoje življenje v 

odkupnino za mnoge« (Mt 20,28).  
 

Prapodoba diakona je sveti mučenec Štefan. 

Ko so bili apostoli v jeruzalemski praskupno-

sti preobremenjeni zaradi številnih karitativnih 

nalog, so postavili sedem mož za službo pri 

mizah; teh sedem mož so potem posvetili. Šte-

fan, prvoimenovani, je »poln milosti in moči« 

delal za novo vero in za reveže v skupnosti. 

Potem ko je bil diakon več stoletij le prva 

stopnja posvečenja na poti do duhovniške slu-

žbe, je danes spet tudi samostojni poklic tako 

za tiste, ki živijo v celibatu, kot za poročene. 

Po eni strani je s tem na novo poudarjeno slu- 

 

 

ženje v Cerkvi, po drugi pa so hoteli tako 

kot v pracerkvi duhovnikom ob stran posta-

viti stan, ki prevzema posebne pastoralne in 

socialne naloge Cerkve. Diakonsko posve-

čenje posvečenega zaznamuje za vse življe-

nje in nepreklicno.  
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

SODNIK – Po tekmi eden od domačih gle-
dalcev, katerih ekipa je izgubila po čudnih 
naključjih, reče sodniku: »Imate tri sekunde 
časa?« – Sodnik prikima. – Gledalec: »Po-
tem mi pa povejte vse, kar veste o nogo-
metu.«  
 


