
 

 
 

Tisti čas je Jezus  

povzdignil oči k nebu in molil: 

»Sveti Oče, ne prosim  

samo za té, ampak tudi za tiste, 

ki bodo po njihovi besedi  

verovali vame: da bi bili vsi eno, 

kakor si ti, Oče, v meni  

in jaz v tebi, da bi bili tudi  

oni v naju, da bo svet veroval, 

da si me ti poslal.  

In jaz sem jim dal veličastvo,  

ki si ga dal meni, da bi bili eno, 

kakor sva midva eno:  

jaz v njih in ti v meni,  

da bi bili popolnoma eno.  

Naj svet spozna,  

da si me ti poslal in da  

si jih ljubil, kakor si ljubil mene. 
 

(Jn 17,20–23) 
 

 

ENOST JE MOGOČA 

   Ob Jezusovi prošnji, da bodo eno kakor midva, mi v 
ušesih zazveni dvoje. Današnji svet tako ali tako ne 
verjame, da je mogoče biti eno. Če pa ljudje vidijo kje 
medsebojno povezanost v edinosti, očitajo takšnemu 
občestvu, da jim je nekdo spral možgane, da ne zna-
jo razmišljati s svojo glavo, da je tisti, ki jih vodi 
,nedemokratičen in zlorablja svoj položaj. 

   Rezultat te miselnost je pravzaprav logičen. Skoraj 
nikjer ne najdemo prave edinosti in nikjer vanjo ne 
verjamemo. 

   Ko sem o tem razmišljal, mi prihaja na misel, da sta 
naša enost oz. needinost odvisni od temeljih pogle-
dov na greh in krepost. Včasih sem si mislil, da je do-
volj, da ljubiš, pa ni! Najprej moraš vedeti, kaj pomeni 
ljubiti. Celotna Stara zaveza ja bila zgrajena na izos-
trenem pogledu na greh in krepost. Številne zapovedi 
so usmerjale človeka k resnici. Jezus teh zapovedi ni 
odpravil, ampak jih je prišel dopolnit. Ljubezen v edi-
nosti je mogoča šele, ko nam bo vsem resnično 
jasno, kaj je greh in zlo ter kaj je na drugi strani kre-
post. Naj pojasnim: Ko se zakonca začneta prepirati, 
zakaj eden tako pozno prihaja iz službe, kako naj se 
sporazumeta? Kje je ključ za razumevanje? Točna 
ura, potrdilo od šefa, kompromis, slepo zaupanje ali 
kaj? Pravzaprav gre za vprašanje resnice in nasproti 

temu vprašanje laži? Priznati si morata, ali jima je sploh do tega, da bi prišla skupaj, ali se 
zadaj, pa čeprav še tako prikrito, skriva beg pred bližino itd. Vedno gre za srečanje v re-
snici, ki je veliko globlja od zunanjih dejavnikov. Gre za srečanje v resnici našega bivanja, 
ne naših dejanj, našega doživljanja ne naših besed. Enost je mogoča, če bosta zakonca 
odkrivala globino svojega doživljanja in to globino delila v zaupanju z drugim. Le v globini 
ozadij je mogoče priti do edinosti, pa naj bo to v prijateljstvu, zakonu, Cerkvi ali družbi. Do-
kler pa bo naše bivanje tako površno, da je pomembnejši  videz od vsebine, je edinost re-
snično nemogoča. 

Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

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 

Ponedeljek     30.5. 
Sv. Kancijan, muč . 

Palčje 20h +Herman Kovač, Palčje 58, obletna 

Torek              31.5. 
Obiskanje Dev. Marije 

Klenik 
20h +Stanislav Polh, Klenik 37 , dar. Klenik 20 

V zahvalo, Klenik 10 

Sreda             1.6. 

Sv.Justin, mučenec 
 V dober namen  

Četrtek           2.6. 
Sv. Marcelin in Peter 

Juršče 

Zagorje 
18,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

1. Petek             3.6. 
Sv.Karl Lwanga, muč . 

Trnje 

Zagorje 
18,30 V zahvalo za zdravje, Klenik 85 

20h +Srečko Vadnjal, Parje 25 

1. Sobota          4.6. 
Sv.Kvirin iz Siska, š.m 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +i Štavar, Zagorje 85 

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 Večernica 

- SLOVESNOST 1. SV. OBHAJILA je danes v Zagorju. Bog daj petim deklicam 
in njihovim staršem pomoč, da bodo vedno z veseljem, vero ljubeznijo in vztraj-
nostjo prejemali Jezusa, ki se nam daje kot duhovna hrana v svetem kruhu – sveti 
hostiji! 
- SHOD na RATEČEVEM BRDU bo danes ob 15h. Vabljeni! 
- 56. SVETOVNI DAN SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA. Papež je ob 
tej priliki napisal poslanico z naslovom: POSLUŠATI Z UŠESI SRCA. Med drugim 
piše:  

Slovitega zdravnika, ki je bil vajen celjenja duševnih ran, so vprašali, kaj je naj-
večja človekova potreba. Odgovoril je: »Brezmejna želja, da bi bil slišan.« Želja, ki 
pogosto ostane skrita, a zastavlja vprašanja vsakomur, ki je poklican za vzgojite-
lja ali kakorkoli že opravlja vlogo sporočevalca: staršem in učiteljem, duhovnikom 
in pastoralnim delavcem, informacijskim delavcem in tistim, ki opravljajo socialne 
ali politične storitve. 

Poslušati z ušesi srca 
S svetopisemskih strani zvemo, da poslušanje ne pomeni samo akustičnega 

zaznavanja, ampak je bistveno povezano z dialoškim odnosom med Bogom in 
človeštvom. »Šema' Izrael – poslušaj, Izrael« (5 Mz 6,4), začetek prve zapovedi 
Tore se v Svetem pismu stalno ponavlja, tako da bo sv. Pavel potrdil, da »je vera 
iz poslušanja« (Rim 10,17). Pobudo namreč daje Bog, ki nam govori in kateremu 
odgovarjamo, ko ga poslušamo; pa tudi to poslušanje navsezadnje prihaja iz nje- 



 
 

gove milosti, kot se dogaja novorojenčku, ki odgovarja na mamin in očetov pogled 
in glas. Zdi se, da med petimi čuti Bog daje posebno prednost ravno sluhu, morda 
zato ker je manj vsiljiv in bolj obziren kot pogled ter zato človeka pušča bolj svo-
bodnega. 
- Smo v BINKOŠTNI DEVETDNEVNICI, ki smo jo začeli v petek. Prosimo Boga, 
naj v obilni meri izlije Svetega Duha na vse nas, da bo živeli kot pravi Kristusovi 
učenci in se vedno odgovorno odločali za krščansko življenje in s tem pričevanje. 
- ODLOČBE G. ŠKOFA DR. JURIJA BIZJAKA GLEDE MAŠEVANJA DRUGE 
ALI CELO TRETJE SV. MAŠE OB NEDELJAH (binacije in trinacije): 
 Duhovniki lahko mašujejo samo eno mašo v istem dnevu. Ob soupravljanju več 
župnij lahko ob nedeljah in praznikih imajo drugo ali celo tretjo mašo, če je zago-
tovljenih vsaj 30 vernikov. Če ta pogoj ni izpolnjen, ni dovoljeno maševati v drugič 
ali celo v tretjič. V takih primerih naj verniki sami imajo Bogoslužje božje besede. 
G. škofa bomo prosili za izredne delivce sv. obhajila, da boste v takih primerih 
mogli prejeti tudi sv. obhajilo. 
 Sprejmimo ta škofova naročila z razumevanjem. 
- PRVI PETETK in SOBOTA sta ta teden. Sv. maša bo še tokrat za prvi petek na 
obeh župnijah, za naprej pa samo na eni, razen v primeru, da bo vsaj 30 vernikov 
v vsaki župniji! Sicer bo sv. maša izmenoma vsak mesec samo v eni župniji, v 
drugi pa bogoslužje Božje besede. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo 
želi, da ga pridem obhajat na ta dan! 
- VABLJENI NA SLAVNOSTNI KONCERT OB 100-LETNICI ROJSTVA MSGR. 

VLADIMIRJA PIRIHA (1922–2017), DUHOVNIKA IN GLASBENIKA, 
ki bo danes, 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. 
 

Bodimo kritični – preverjajmo novice, ki nam jih sporočajo mediji 
 

Danes mediji ljudem pripovedujejo »mo-

drost« in posredujejo vrednote ter tako 

vzdržujejo prevladujoči mit v družbi. Naj-

brž se vam čudno zdi, da imajo mediji tako 

moč in morda kdo že protestira, češ: »Pre-

tiravaš, mediji, tudi televizija, nimajo take-

ga vpliva na ljudi!« Dobro, vsi vemo, da 

nov pralni prašek ne odstrani vseh trdo-

vratnih madežev in ne verjamemo še tako 

zanimivim in duhovitim reklamam. Res ne 

verjamemo reklamam, da nov detergent 

odstrani vse madeže, a na nas vplivajo 

drugače. Kakšna pa je gospa, ki nas nago-

varja, naj uporabljamo nov pralni prašek: 

seveda je mlada, vitka, nasmejana je in ima 

urejene zobe ter lase, oprijeto obleko in je 

tudi telesno zelo privlačna. V njeni družini 

sta samo dva otroka (fantek in deklica, če 

je le mogoče). Druga dva sta sosedova ali 

prijateljičina. Možu ne pere in nima raska-

vih rok od pranja, ampak pranje zaupa ma-

gičnemu pralnemu prašku, sama pa je



8. junij 
MEDARD 

 

Gotovo ste že kdaj slišali pregovor, ki 
pravi: »Kakršno vreme Medarda kane, tak-
šno štirideset dni ostane.« Sveti Medard, ki 
danes goduje, z vremenom nima nič opraviti 
– v pregovor je prišel zato, ker so dolgoletne 
izkušnje  kmečkih ljudi pokazale, da se prve 
dni junija vreme rado za dalj časa ustali – 
pa naj bo lepo ali grdo. Če je vreme lepo, se  
začenjajo pripravljati na košnjo. Življenje te-
ga svetniškega moža, ki je bil rojen na seve-
ru Francije leta 457, sta popisala latinska 
pisatelja Venancij Fortunat in sv. Gregor iz 
Toursa. V svoja zapisa sta zbrala precej 
ljubkih legend. Ena od teh pripoveduje, kako 
je nekdo prišel v njegov vinograd grozdje 
krast. Veliko si ga je naložil, ko pa je hotel 
oditi, ni več našel izhoda. Zjutraj so ga vse-
ga upehanega našli Medardovi delavci in ga 
peljali h gospodarju. Ta ga je poučil, kako 
grda pregreha je tatvina  in mu ukradeno 
grozdje podaril. Zaradi te prigode častijo sv. 
Medarda kot  zavetnika vinogradov. Sicer 
pa se je otroških in fantovskih letih ukvarjal 
s kmečkimi opravili. Ko je začel malo  glob-
lje razmišljati o svojem življenju, je sklenil, 
da postane duhovnik. Po nekaj letih škofij-
ske šole je prejel mašniško posvečenje. Te-
daj mu je bilo triintrideset let. Nato je štiride-
set let goreče deloval kot dušni pastir. Bil je 
vnet pridigar, s svojim spokornim življenjem 
pa je bil najlepši zgled svetniškega duhovni-
ka. Pri 73 letih je po smrti škofa v mestu 
Vermandoisu tam postal škof. Kot »pastir« 

je obhodil vse kraje svoje škofije, da bi 
osebno spoznal čim več svojih vernikov. Po 
poročilih naj bi umrl okoli leta 560. 
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uspešna v službi. In tako televizija z reklamo 

pove, kakšne vrednote (mite) goji naša družba: 

mlad, telesno privlačen, uspešen človek. Vsi 

debeli, neprivlačni, ostareli, bolni ne spadajo v 

ta mit in družba ne ve, kam z njimi. Kakor ne 

ve, kam z družinam z več otroki, z neuspešni-

mi, obupanimi ... Vsi ti in njim podobni so iz-

ven dometa prevladujočega mišljenja. Ne do-

volimo, da bo televizija (in množični mediji 

sploh) naša edina učiteljica modrosti, ampak si 

jo poiščimo tudi drugje in jo vedno znova kri-

tično preverjajmo ter bodimo pozorni tudi na 

tiste, ki ne spadajo v kalup »medijske modro-

sti«. 

Priporočajmo novinarje v naših molitvah, da 

bodo znali objektivno poročati, hkrati pa tudi 

mi prosimo Svetega Duha, da razsvetljuje naš 

um in nam pomaga oblikovati lastno mnenje 

ter kritičen pogled na novice, s katerimi smo 

vsakodnevno »bombandirani«. 
Povzeto po: B. Rustja, Izziv sodobnih medijev 

 
 
 
 

Ljudje naj bi Boga iskali in se morda  
do njega dotipali in ga našli,  

saj ni daleč od nikogar izmed nas.  
Zakaj v njem živimo,  
se gibljemo in smo. 

 (Apd 17,27–28a) 
 

Kdor ne ljubi, ostaja v smrti.  
Kdor sovraži svojega brata,  

je ubijalec.  
Vi pa veste, da noben ubijalec  

nima večnega življenja,  
ki bi ostalo v njem. 

(1 Jn 3,14–15) 

 

Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili  
in prišli do spoznanja resnice. 

(1 Tim 2,4) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
LETALO – Pilot reče po zvočniku: 
»Če je med potniki kakšen zdravnik, 
naj, prosim, takoj pride v pilotsko kabi-
no.« – Čez nekaj minut se po zvočniku 
sliši zdravnikov glas: »Če je med pot-
niki kakšen pilot, naj, prosim, pride v 
pilotsko kabino.« 

 


