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Evangelij: Kakor me 

je Oče poslal, vas jaz 

pošljem in dajem 

Svetega Duha Jn 

14,15 16.23b 26 

Tisti čas je Jezus 

rekel svojim 

učencem: 
15

 »Če me 

ljubite, boste 

spolnjevali moje 

zapovedi; 
16

 jaz pa 

bom prosil Očeta in 

dal vam bo drugega 

Tolažnika, da bo 

ostal pri vas 

vekomaj. 
23

 Če me 

kdo ljubi, se bo dŕžal 

moje besede in moj 

Oče ga bo ljubil. 

Prišla bova k njemu 

in prebivala pri njem. 
24

 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, 

ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. 
25

 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.« 
 
POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA 
Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo. 
Zgodilo se je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem 
v skladu z delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od 
kod prihaja in kam gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha 
kakor vihar, ki se nenadoma utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje vzplapola iz 
neznanega vzroka. Kakor da bi se odprle vse zapornice neba, je vdrl Božji 
Duh na svet. V trenutku je Sveti Duh boječe apostole, ki so se bali za svoje 
življenje in so se skrivali pred javnostjo, naredil za močne, junaške 
pričevalce za križanega in od mrtvih vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo 



prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju nerazumljivo, jim je zdaj 
nenadoma postalo kristalno jasno. 
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami 
sebe niso več prepoznali. Zdelo se je, kakor da bi bili pijani; kakor da se je 
vse okrog njih spremenilo. Vsega tega niso mogli več obdržati zase, morali 
so med ljudi, morali so jim oznaniti veliko novico, veliko srečo, ki so jo 
doživljali. Odslej jih nobena stvar, ne ječa in niti grožnja s smrtjo, ne bodo 
mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu oznanili velike novice o Božji 
ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu. 
Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k 
spreobrnjenju in širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po 
spreobrnjenju in krstu v moči svetega Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki 
smo že bili krščeni in smo že prejeli dar Svetega Duha, ostaja še vedno 
naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le enkraten proces, ampak je 
trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno smo namreč pod vplivom 
hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se 
moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V moči Sv. Duha nam to lahko 
uspe. Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum. J. Kužnik, 

 
Danes se mnogi počutijo prazni in izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaja 
predvsem pri ljudeh v socialnih poklicih, ki se razdajajo za druge. Samo 
kdor gori, lahko izgori. Toda ti ljudje so pozabili, da bi čuvali svoj notranji 
ogenj, kar razume Henry Nouwen kot nalogo duhovnega življenja. Ves čas 
so imeli odprta vrata svojega ognjišča – in tako je tam ostal le pepel. Ničesar 
več ne morejo dati, so resignirani in razočarani, brez moči in brez žerjavice. 
Binkošti nam želijo povedati, da v globini našega srca ni izgoreli pepel, 
ampak žerjavica, ki nam zmore na novo razplamteti dušo in telo. Za binkošti 
ne oblačimo kar tako rdečih liturgičnih oblačil – naj nas spominjajo na to 
notranjo žerjavico, ki jo nosimo v sebi.  Praznujmo prihod Svetega Duha, da 
ta žerjavica v nas ponovno zagori v novem ognju, ob katerem se bodo drugi 
greli in veselili – in odkrivali svojo lastno živost. 
V moji mladosti smo radi sedeli ob tabornem ognju in prepevali. Skupni 
pogled v ogenj ima v sebi nekaj očarljivega. Ogenj povezuje, okoli njega se 
zbira skupnost. Tako prosimo ob binkoštih, da ogenj ne bi prišel le v 
posameznika, ampak da bi ogenj Svetega Duha postal središče, okoli 
katerega bi se zbirali, da bi Cerkev postala kraj, na katerem bi skupaj sedli k 
ognju, da bi peli pesmi našega hrepenenja, ki nam dvigujejo srce k Bogu. 
Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega Duha, ogenj ljubezni, živosti, 
fantazije in moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne poide. A ta ogenj gori v 
tebi, da te vedno greje, čisti in obnavlja, da bo vse v tebi prežeto z Božjo 
ljubeznijo. Če ga boš dobro čuval in ohranjal, se bodo ob tvojem ognju 
lahko greli tudi drugi. Njihove oči bodo žarele in v njih bo zasijalo novo 
življenje. Po: A. Grün 
 



ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA: V 
tednu, ki je za nami smo zaključili letošnje 
veroučno leto. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ: V času od 1. do 5. 
julija bo v župniji potekal počitniški oratorij za 
predšolske in šolske otroke. Veroučenci so pri 
verouku dobili prijavnice. Na voljo so tudi v 
cerkvi. Prosimo, da jo čim prej izpolinte in 
vrnete. 
 
LEPA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU: 
Prihodnjo nedeljo bomo ob 10.30 uri, pri sv. 
Miklavžu obhajali lepo nedeljo s telovsko 
procesijo, lepo vabljeni. V župnijski cerkvi zato 
svete maše prihodnjo nedeljo ob 10.15 ne bo. 
 

NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Kos iz Prelog. Pogrebna svetea maša bo v 
ponedeljek ob 16. uri. Spomnimo se rajne v molitvi. 
 

ROKOVO POLETJE 2019: Vabljeni na prvi koncert Rokovega poletja v 
soboto, 15.6., ob 20.00 uri v atrij Muzeja baroka. Nastopil bo Tamburaški 
orkester iz Majšperka z gostjo Ano Ferme. Vstopnina je 6 eurov.  
 

ZLATA MAŠA – 50 LET DUHOVNIŠTVA GOSPODA JANEZA 
ZUPANCA, 23. JUNIJ: V nedeljo, 23. junija, ob 10. uri, bomo v naši 
župniji obhajali slovesnost zlate maše, 50 let duhovništva, našega gospoda 
Janeza Zupanca. Devet let že tukaj pri nas in med nami opravlja duhovniško 
poslanstvo. Zato je prav, da se skupaj z njim Bogu in Mariji zahvalimo za 
dar duhovništva ter skupaj ob oltarju praznujemo slovesnost zlate maše. Res 
lepo povabljeni k tej slovesnosti. 
 
ROMANJE STAREJŠIH K MARIJI POMGAJ NA BREZJE: 
Župnijska Karitas, lepo vabi starejše in bolne na romanje k Mariji Pomagaj 
na Brezje. Romanje bo v soboto 20. julija. Odhod avtobusa bo ob 7. uri 
zjutraj izza Kulturnega doma. Prosimo, da se čim prej prijavite. 
 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo dela. Prosimo 
za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev.Svoj prostovoljni dar lahko 
darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Preteklo nedeljo 
ste za obnovo darovali 1.457,30€. Bog vam povrni za vsak dar. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH 
PROSTOROV: V mesecu juniju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske 
cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Koretnega, Konuškega in 
Šerovega. 
 



BIKOŠTI 

Ponedeljek 

10.6.2019 

Marija, 

Mati 

Cerkve 

8.00 za † Frančiško Knez   

Torek 

11.6.2019 
sv. 

Barnabaap. 

8.00 za † Štefko Kocman 

Sreda 

12.6.2019 
sv. Eskil 

mučenec 

8.00 za † Marijo Šket (obl), Antona in 

Antonijo Grobelšek, starše Perkovič, 

Edija in Stankota Perkovič, Bertija 

Tratnik, Jožeta in Amalijo Vosner   

Četrtek 

13.6.2019 

sv. Anton 

Padovanski 

redovnik 

19.00 za † Tončeka Pilko, patra Jozafata 

Jagodič  

za † patra Roberta Podgoršek 

za † Antona in Antonijo Pilko 

za † duhovnika Toneta Kolar 

Petek 

14.6.2019 
sv. Valerij 

in Rufin,m. 

19.00 za † Albina in Marijo Filipič (obl)   

za † Terezijo Herček  

Sobota 

15.6.2019 
sv. Vid 

mučenec 

19.00 za † starše Adolfa in Marijo Gobec (obl) 

Primoža in Vladota Mikuš, starše Mikuš 

za † Anko in Antona Javorič, Amalijo, 

Marijo in Franca Javorič, mame iz 

skupine mater in sinov iz Brecljevega 

Nedelja 

16.6.2019 

NEDELJA 

SVETE 

TROJICE 

sv. Beno 

škof 

7.00 
 

9.00 
 

 
 

 
 

10.30 
sv. 

Miklavž 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † dva Štefana in Katarino Golob 
za † Ano Kos, 8. dan 
za † rodbino Gobec, starše Ogrizek, 
Antonijo Rozman 
za † Jožico Ogrizek  
za † Ivano Pavšek 
za † Nežo in Franca Kokot, Matildo in 
Karla Zobec 
za † Antona in Ano Stoklas, dva brata in 
starše Bač, Pepco Zelič 
za † Terezijo in družino Dvoršak 
za † Franca in Nežo Lorger, starše 
Zupančič 
za † Antona, Marijo, Boštjana Škorjak 

www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

