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Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam Jn 20,19 23 
19 Pod noč tistega dne, 
prvega v tednu, ko so bila 
vrata tam, kjer so se 
učenci zadrževali, iz strahu 
pred Judi zaklenjena, je 
prišel Jezus, stopil mednje 
in jim rekel: »Mir vam 
bodi!« 20 In ko je to rekel, 
jim je pokazal roke in 
stran. Učenci so se 
razveselili, ko so videli 
Gospoda. 21 Tedaj jim je 
Jezus spet rekel: »Mir vam 
bodi! Kakor je Oče mene 
poslal, tudi jaz vas 
pošiljam.« 22 In ko je to 
izrekel, je dihnil vanje in 
jim dejal: »Prejmíte 

Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.« 
 
OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE 

Binkoštni praznik je, kot smo slišali v prvem berilu iz Apostolskih del, 
rojstni dan Cerkve. Kot takega ga je krščanska skupnost obhajala v prvi 
polovici 3. stoletja, in sicer petdeseti dan po veliki noči. Apostoli poročajo, 
da se jim je vstali Kristus prikazoval štirideset dni, potem pa se je dvignil v 
nebo k svojemu Očetu v slavo. Apostoli so se vrnili v Jeruzalem in se tam ob 
Mariji, Jezusovi materi, v molitvi pripravljali na prihod obljubljenega 
Tolažnika. Prejeli so ga v podobi ognjenih jezikov. Sad tega prihoda je bil, da 
so prej plašni apostoli postali pogumni oznanjevalci blagovesti o vstalem 
Jezusu. Tisti dan se je dalo krstiti okoli tri tisoč ljudi. Evangelist Luka, pisatelj 
Apostolskih del, pravi, da so bili Judje zbrani v Jeruzalemu iz vseh delov 
rimskega cesarstva. Slišali govoriti apostole vsak v svojem jeziku. Jezik, ki so 



ga govorili apostoli, nekdanji ribiči in delavci, nepismeni ljudje, je bil jezik 
ljubezni, govorica Svetega Duha. Medsebojna ljubezen Kristusovih učencev 
je »oživljajoči Duh« Cerkve, ki jo gradimo vsi. Apostol Peter v svojem prvem 
pismu spodbuja vernike, naj se dajo kot »živi kamni« vzidati v duhovno 
stavbo, katere temeljni kamen je Jezus. V stavbi je pomemben vsak kamen. 
Vsi skupaj sestavljamo trdne stene.  

Neka zgodba pripoveduje o kristjanu, ki je redno hodil k maši, drugače 
pa v župniji ni nič sodeloval, rad je le kaj »pošimfal«. Nekoč se mu je 
sanjalo, da je umrl. Ko je prestopil prag večnosti, je zagledal prelep tempelj, 
ki so ga občudovali vsi nebeščani. Naš kristjan je v stropu tega templja takoj 
odkril luknjo. »Zakaj je ta luknja?« je vprašal najbližjega angela. Angel mu je 
odgovoril: »Ta luknja je nastala po tvoji krivdi. Bog je določil tebe, da bi 
zadelal to luknjo, ti pa si imel vedno druge skrbi in nikoli nisi prišel do tega, 
da bi izpolnil dolžnost, ki ti jo je zaupal Bog.« Mož se je prebudil in sanje so 
ga izučile: od tega dne ni več stal križem rok in ni kritiziral dela drugih, 
temveč  je pridno sodeloval povsod, ker so ga potrebovali. 

Tudi vsakomur od nas je Bog dal posebno nalogo v življenju in pomoč 
Svetega Duha, modrega graditelja Cerkve. »Kakor je Oče en, pošljem tudi 
jaz vas. Prejmite Svetega Duha!« To Jezusovo naročilo ne velja samo 
apostolom, temveč tudi nam vsem. Po: S. Čuk 

 
Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog 

podaril človeku, da mu stoji ob strani? Zakaj pa 
ne?!  

Sveti Duh daje človeku pogum, s svojo 
ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz nas 
izvabi dobro in najboljše. Njegova bližina nas 
ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj tihega in 
nežnega, kar moramo zaščititi – me pa tudi prav 
močno vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me 
obdaja – in v katero se lahko potopim. Kjerkoli govori Sveto pismo o 
Svetem Duhu, se Bog ljubeznivo obrača na ljudi, vabi nas na praznovanje 
prijateljstva z Bogom.  

Sveti Duh – dobri prijatelj človeka. Prijatelj, ki nam je blizu, ki nam brani 
hrbet, ki se mu lahko zaupamo. Prijatelj, ki nas nežno tolaži, če smo žalostni 
– in ki nas polne moči postavi na prepih, kadar nas mora pretresti. Dober 
prijatelj ostaja – in to prijateljstvo je prav tako težko opisati kot tisto med 
ljudmi. 

Toda – po čem spoznamo ljubezen? Po čem spoznam prijateljstvo? Po 
čem spoznam Svetega Duha? Objektivnih kriterijev skoraj ni. Prijateljstva in 
ljubezni ne morem meriti po velikosti daril, pa tudi čas, ki ga prebijemo 
skupaj, ni pravi pokazatelj. Dejstvo pa je, da povsod, kjer deluje Sveti Duh, 



bi resnično moralo vse rasti in cveteti od življenja. Tam, kjer sta ljubezen in 
prijateljstvo odkrita in pristna, bi morale zeleneti stepe in v puščavah bi 
morali izvirati studenci. Kjer strah utesnjuje življenje, bi se morali odpreti, 
in kjer se izgubljamo v neznanem, bi se gotovo ustavili. V nevarnosti vidimo 
rešitev, v utrujenosti dobimo novo moč, sredi mraza se topi led. Če sem 
zašel, se mi odpre pot, če ne morem ali nočem več, me nekdo vzame v roko 
in mi nežno obriše solze z obraza. To je ljubezen, to je prijateljstvo – to je 
Sveti Duh!  Po: A. Schwarz 
 
BINKOŠTI: Danes so binkošti, zapovedan praznik. Z njimi zaključujemo 
letošnji velikonočni čas. 
 
BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA KRIŽA IN KAPELE: Družina Pilko, Bračko je na 
križišču poti v Orehek in sv. Miklavžu obnovila križ (od tega križa začenjamo 
prošnjo procesijo na god sv. Marka). Pri svojem domu v Zastranju pa so 
obnovili Marijino kapelo. Zato lepo povabljeni danes ob 16. uri k blagoslovu 
križa, nato blagoslovu kapele ter zaključku letošnjih šmarnic. 
 
VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN 
SVETA BIRMA: Verouka v letošnjem veroučnem letu več ne bo. Obhajanje 
zakramentov prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 27. septembra, svete 
birme pa v soboto 10. oktobra. Vse pa vabim k obisku svete maše. 
 
PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi za duhovne 
poklice in sveti maši. 
 
PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu. Vabljeni k sveti maši ob 9. in 19. uri. 
 
PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši bo tiha 
molitev pred Najsvetejšim do 22. uri. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo 
namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v župnijski 
cerkvi. Vgradili smo nove portale na stranskih vratih in čakamo na nova 
vrata. V tem tednu se je na svoj tron vrnila Marija Vnebovzeta, kipi sv. 
Joahima in Ane, sv. Ciril in Metod, sv. Frančika, sv. Antona, srce Jezusovo in 
srce Marijino.  Se priporočamo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. 
Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 
4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč. 
 

KOŠNJA TRAVNIK K SV. ROKU: Hvala vsem, ki ste včeraj pomagali pri košnji 
in grabljenju travnika k sv. Roku. 
 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu juniju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Koretnega, Konuškega in Šerovega. 
Vernikom iz Zastranja in Šmarja, ki ste v mesecu maju skrbeli za vse to se 
lepo zahvaljujemo. 
 

BINKOŠTNA NEDELJA 
Ponedelje

k 
1.6.2020 

Marija, Mati 
Cerkve 

8.00 za † Lojzko Rajniš 
v Marijin namen 

Torek 
2.6.2020 

sv. Marcelin in 
Peter, škofa 

8.00 za † Marijo Ipšek  

Sreda 
3.6.2020 

sv. Karel 
Lwanga, muč. 

8.00 za † Minko Pisanec  
za † Zvonko Vizjak 

Četrtek 
4.6.2020 

sv. Peter 
Veronski 
mučenec 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Marijo Colnarič Lorber 
za † Stanislavo Verk 

Petek 
5.6.2020 

sv. Bonifacij 
škof 

9.00 
19.00 

za † Ano Kos (obl) 
za † Sandija Balaja 
za † Iztoka Cerovška 

Sobota 
6.6.2020 

sv. Norbert 
škof 

19.00 za † Alojza Preka 
za † Karla Pogelška (obl) Karla in 
Alojzijo Novak  
za † Ivana in Marijo Turk, 
Leopolda Nunčiča, Marijo in 
Franca Drozga  
molitev pred Najsvetejšim do 22 
ure 

Nedelja 
7.6.2020 

NEDELJA 
SVETE TROJICE 

sv. Robert 
Newminstrski 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.15 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Alojza Bač, starše, brata in 
sestro Ferleš 
za † Vinka Krajnca 
za † Alojza in Pepco Vrečko 
za † Terezijo Jecl 
za † Janka in Danico Čakš, 
Gabrijela Vidmarja 
za † Karolino in Vincenca Cvetko 
za † Milko Arzenšek 
za † Frančiška Goleža 

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/

