
 

 

 
 

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo 

Oče poslal v mojem imenu,  

vas bo učil vsega in spomnil  

vsega, kar sem vam povedal.  

Mir vam zapuščam,  

svoj mir vam dajem.  

Ne dajem vam ga,  

kakor ga daje svet.  

Vaše srce naj se ne vznemirja 

in ne plaší. Slišali ste,  

da sem vam rekel:  

›Odhajam in pridem k vam.‹ 

Če bi me ljubili, bi se razveselili, 

da grem k Očetu,  

saj je Oče večji od mene.  

In zdaj sem vam povedal,  

preden se zgodí,  

da boste verovali, ko se zgodí. 
 

(Jn 14,26–29) 
 

 

SVOJ MIR VAM DAJEM 
 

   V današnjem evangeliju nam Jezus govori: »Mir 
vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam 
ga, kakor ga daje svet.« To je govoril apostolom pri 
zadnji večerji, besede pa veljajo tudi nam. Mir, ki 
nam ga daje Kristus, je drugačen od miru, ki ga mo-
re dati svet. Kristus daje mir srca, mir vesti, ki je nič 
ne teži. Ta mir je dejansko temelj vsakega drugega 
miru. Če smo ga zaradi svoje samovolje in sebično-
sti izgubili, ga lahko dobimo  nazaj v zakramentu 
sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če spoved 
pravilno razumemo in cenimo, smo gotovo že izku-
sili, kakšen mir se naseli v človekovi duši, ko Bož-
jemu usmiljenju zaupamo breme svoje krivde in za-
dolženosti. 
   Cerkev, kot posrednica Kristusovega miru, pri 
vsaki maši kliče k Bogu, naj nas obdari z notranjim 
mirom, mirom srca. Kjer ga ni, človek nima obstan-
ka. O Kajnu, prvem bratomorilcu, Sveto pismo pra-
vi, da je brez miru begal iz kraja v kraj. Ljudje seda-
njega časa skušajo svoj nemir zadušiti s hrupom, z 
naglico, da se jim ni treba srečevati s seboj in z Bo-
gom, ki se oglaša na dnu srca. 
   Pri vsaki sveti maši s priznanjem svojih grehov in 
kesanjem prosimo Boga, naj nam podeli svoj mir. 
Po molitvi očenaša se k nebeškemu Očetu obra-
čamo s prošnjo: »Podari nam mir v naših dneh; 
usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez gre-
ha, in varuj nas vsakega nemira…«  
   Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote, potrpežlji-
vosti in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite v miru!« na koncu svete maše je dejansko naročilo: 
pojdimo v življenje kot glasniki Božjega miru, kot graditelji miru. Stavba miru je kot vse 
druge stavbe zgrajena iz posameznih opek. Te opeke so drobna dejanja vsakdanjega 
premagovanja. Izvirajo iz našega srca. Če v njem ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi med 
ljudi okrog nas.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

6. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                      22.5. 
Sv.Marjeta Kasisjska 

Trnje 
 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Za prvoobhajance 
 +Marjan Žele, Trnje 4, 2.obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Šmarnice 

Ponedeljek      23.5. 
Sv. Servul, mučenec 

Palčje 
 

Šilentab. 

18h +Kristina in Janez Abram, Palčje 50, obletna 
+Pepca Šivec ter +Ivanka in Jože Mikuž, Palčje 48, obl. 

19,30 V čast Mariji Pomočnici, Ratečevo Brdo 12 

Torek           24.5. 
MARIJA POMOČNICA 

Klenik 

Sv.Pavel 
18h +e tete Štavar, Klenik 27 

19,30 Za blagoslov polja in dela 

Sreda            25.5. 
Sv.Beda Častitljici,cu 

Parje  19,30 +Franc in Jožefa ter vsi +i Rebec, Parje 25, oblet. 

Četrtek         26.5. 
GOSPODOV 

VNEBOHOD 

Trnje 

Zagorje 

18h Po namenu Klenik 6 

19,30 +Rafo Štavar, Zagorje 103, obletna 

 +i Kristan, Zagorje 31, obletna 

Petek               27.5. 
Bl.Alojz Grozde, muč . Zagorje 20h +Marija Škrlj, Francija, dar. Zagorje 60 

Sobota             28.5. 
Sv.German Pariški, š. 

Zagorje 20h +Milan Žele, Drskovče 26, obletna 

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                      29.5. 
Sv.Pavel VI., papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 

R. Brdo 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna 

10,30 Za prvoobhajance 

 Za vse župljane obeh župnij 

15h SHOD: Za vse žive in rajne vaščane Rateč. Brda 
- PRVO OBHAJILO štirih otrok je danes v Trnju. Prihodnjo nedeljo pa bo v Za-
gorju prvič smelo prejeti Jezusa v svetem obhajilu pet otrok. Na ta dogodek se 
bodo še posebej pripravljali v tem tednu in sicer: jutri ob 15,45, v torek ob 14,30 
in v četrtek ob16,30 – vedno v cerkvi! 
- SPOVED za prvoobhajance, njihove starše, družinske člane in druge sorodnike 
bo v petek, 27.5. ob 17,30. Spovedoval bo tudi g. Marjan iz Pivke. Lepo vabljeni! 
- PROŠNJI DNEVI so ta teden. Zaman se trudimo, pa naj bo to na vrtu, njivi, se-
nožeti, v gozdu, v tovarni ali v pisarni ali kjer koli si služimo za vsakdanji kruh: če 
Bog ne blagoslavlja, je ves naš trud brezuspešen. Zato pridimo k sveti maši in 
položimo v Božje roke vse naše delo in prizadevanje. 
- MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV goduje v torek. To je za celo Slovenijo 
slovesen praznik. Tudi v današnjih stiskah jo prosimo in se ji izročajmo! 
- GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik, je v četrtek, 26.5.2022. Lepo vab-
ljeni k praznični sv. maši: v Trnju ob18h, v Zagorju ob 19,30. 
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA prične v petek, 27.5. Kakor so apostoli skupaj 
z Marijo vztrajali v molitvi v pričakovanju Svetega Duha devet dni, tako se tudi mi 
skupaj z Marijo pri šmarnični pobožnosti pripravljajmo na praznik Svetega Duha, 
Binkošti. Naj Gospod izlije na nas Duha Tolažnika, da nas bo vodil v teh zahtev-
nih časih! 
- SHOD na RATEČEVEM BRDU bo prihodnjo nedeljo ob 15h. K sv. maši ste 
povabljeni ne samo Ratovci, ampak tudi drugi verniki. 



 
 

- VEČER KRŠČANSKIH IZROČIL je jutri, 23. maja, pred praznikom Marije Po-
magaj. Letos ga obhajamo že petdesetič. Naj nas poveže vse Slovence doma in 
po svetu. 
- NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA je prihodnja, 7. Veliko-
nočna. Vabi nas, da jih vsi kritično in odgovorno uporabljamo! 

Vljudno vabljeni na 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 100-LETNICI ROJSTVA MSGR. VLADIMIRJA 
PIRIHA (1922–2017), DUHOVNIKA IN GLASBENIKA, 

ki bo v nedeljo, 29. 5. 2022 ob 19.00 uri v župnijski cerkvi sv. Štefana v Postojni. 
Na koncertu bodo sodelovali naslednji zbori: Oktet Bori, Vokalna skupina Goldi-
nar, MePZ župnije Vrhpolje, MePZ župnije Ilirska Bistrica in MePZ župnije Postoj-
na. 
Msgr. Vladimir Pirih, častni meščan Postojne, je v mestu pustil velik pečat: v Po-
stojni je deloval polnih 51 let, 36 let kot župnik in 30 let kot dekan, 16 let je bil v 
pokoju. Za seboj je pustil bogate glasbene sadove, saj njegov skladateljski opus 
šteje okoli 2.500 skladb. Na koncertu bomo prisluhnili nekaterim njegovim sklad-
bam, ki nas v tem spominskem letu še posebej nagovarjajo in povezujejo. 
 

Kako se lahko pogovarjam z Bogom? 
 

 
 

Boga lahko hvališ in častiš, ker je naredil zvezde in tudi ljubke mucke.  
In smeš mu povedati svoje najbolj skrivne želje, ki jih sicer ne bi nikomur izdal. 

 

Po: Youcat za otroke 



24. maj 
MARIJA, 

POMOČNICA KRISTJANOV 
 

Kot Pomočnico kristjanov so nebeško Mater 
Marijo začeli častiti že zelo zgodaj. Z velikim za-
upanjem so se k njej zatekali v času, 
ko so muslimanski Turki grozili krščanski Evropi. 
Po zmagi krščanskega ladjevja nad turškim v 
bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je papež Pij V. 
uvedel praznik Rožnovenske Matere Božje, v 
lavretanske litanije pa so uvrstili vzklik: »Pomoč 
kristjanov, prosi za nas!« Marijini priprošnji so 
pripisovali tudi zmago kristjanov nad Turki pred 
Dunajem 12. septembra 1683. 12. september je 
postal praznik Marijinega imena, v zvezi s tem 
se je še bolj razširila pobožnost do Marije Po-
močnice. Velik apostol Marije Pomočnice je bil 
sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev in 
(skupaj s sv. Marijo Mazarello) Družbe hčera 
Marije Pomočnice. Svoje velikansko delo za 
vzgojo zanemarjene mladine je postavil pod 
varstvo Marije Pomočnice. Njej na čast je v To-
rinu postavil veličastno baziliko. Pri nas se je 
češčenje Marije Pomočnice globoko zakorenini-
lo po zaslugi osrednjega slovenskega romar-
skega svetišča – Marije Pomagaj na Brezjah. 
Na tem milostnem kraju je Bog po Marijini mate-
rinski priprošnji vernim ljudem podelil nešteto 
dobrot in milosti. Sicer pa naslov ‘Pomočnica 
kristjanov’ hoče označiti Marijo kot pomočnico in 
oporo celotnega občestva kristjanov, celotne 
Cerkve.  
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NOTRANJI MIR 
   Notranji mir je stanje osebne svobode. Je 
dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in 
vznesenost.  
   Vse je na pravem mestu, srce prežema 
občutek popolne skladnosti.  
   Notranji mir je sad dobrih del in odsotno-
sti greha.  
   Poraja se v človeku, ki živi pravično in je 
zavezan uresničevanju Božjega načrta. 
Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika 
ali krivičnika ali morilca. 
   Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu pre-
računljivca. 
   Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, 
ne more biti deležen umirjenosti. 
   Živi v stalni napetosti, ker s svojim življe-
njem povzroča nemir. 
   V sebi in okoli sebe. 
   Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne 
gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; 
propad človeka, ki se je zatekel v prostor 
notranje brezbrižnosti. 
   Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak 
energija radosti, blaga in dobrohotna. 
   Je Jezusova drža pokončnosti in miline, 
brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in odpu-
ščanja. 
   Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je 
vedno deležen miru, čeprav se svet okoli 
njega sesipa. 
   Če pada po njem in je zasramovanje nei-
zmerno.  
   Kakor zemeljske sreče ne more pričarati 
nihče, edinole Božje delovanje v človeku, 
tako tudi notranjega miru ni mogoče naroči-
ti, ampak nastaja iz zavestne odločitve, da 
sledimo Bogu. 
   Kajti samo v njem lahko najde iščoča du-
ša, kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in 
prostor miru. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

ZOBJE – Upokojenec zobozdravni-
ku: »Mi lahko naredite nove zobe?« – 
Zdravnik: »Ni problema. Stalo bo ka-
kih 3.000 €.« – Pacient: »Potem pa 
jih ne potrebujem. Če to plačam, tako 
ali tako ne bom imel več kaj jesti.« 
 


