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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,)  

 

ALI JE V HOSTIJI RES JEZUS? 

»Pri prvem svetem obhajilu boste prvič prejeli Jezusa,« je župnik Pavle učil male 

veroukarje, ki so bili tik pred prejemom zakramenta prvega svetega obhajila.  

Naslednji dan so se otroci tudi v šoli med odmorom pogovarjali o tem in poslušali so 

jih drugi, ki niso hodili k verouku. Malega Toma, ki bi rad bil z njimi, a ga doma niso 

pustili, je vedno kaj zanimalo.  

»Dobili boste Jezusa? Kako pa?« je bil radoveden. 

Urška je hitro odgovorila: »V mali beli hostiji! To je čisto mali beli kruhek.« 

»In kako je lahko v njem Jezus?« je Toma vedno bolj zanimalo.Zdaj je Urška vedela, 

da ne bo mogla sama dobro razložiti, zato mu je rekla: »Tom, pridi jutri z nami, ko 

bomo v cerkvi vadili za prvo obhajilo. Tam ti bo gospod župnik vse razložil!« 

Naslednjega dne je Tom res šel z njimi. Ko ga je župnik videl, je bil prav vesel. Tom 

je samo tiho sedel, poslušal in gledal, kako so se vadili sprejemati hostijo na roko in jo 

nesti v usta. Naenkrat pa ni mogel več ostati tiho in je vprašal: »Kaj niste rekli, da dobite 

prvič hostijo šele v nedeljo?« 

Sošolci so ga malo jezno pogledali, župnik Pavle pa se je z njim prijazno pogovoril: 

»Dobro, da sprašuješ, tako se boš veliko naučil. Vidiš, to je samo vaja in naše hostije so 

navaden kruhek, ker še niso posvečene.« 

»Posvečene, kaj to pomeni?« je hitel spraševati Tom. 

»Posvetimo jih pri maši, ko postanejo Jezusovo telo, znamenje njegove navzočnosti 

med nami.« 

»Kaj je hostija potem res Jezus?« ga je zanimalo. 

»Tako rečemo, da prejmemo Jezusa, saj hostija pove, da je Jezus res med nami v 

podobi kruha,« je skušal župnik čim preprosteje razložiti. 

Tom je precej nesrečno gledal in mu ni bilo veliko jasno. »Moj ati pravi, da so to 

neumnosti, ki se ne dajo dokazati! Zato se norčuje iz babice, ko gre k maši.« 

Župnik, ki je to dobro vedel, je žalosten gledal Toma. Njemu in vsem otrokom je 

lepo povedal:  »A se vam zdi, otroci, da se da v svetu prav vse dokazati z razumom? 

Naše življenje je polno skrivnosti – in ena od najlepših skrivnosti je prav naša vera, ki 

presega naš razum.« 

Urška pa ni mogla biti več tiho in je dodala: »Veš, Tom, tudi to je skrivnost, da tebe 

vleče med nas, četudi se tvoj ati iz vsega norčuje. Ti tako rad opazuješ zvezdno nebo – 

a lahko tam vse razumeš?« 

Tom je zamišljeno rekel: »Dobro vem, vse to je tako čudovito in skrivnostno. Bolj ga 

odkrivaš, več je vprašanj …« 



Župnik Pavle je bil vesel takega odgovora, saj je otrokom lahko razložil še to: »No, 

vidite, tako bo tudi z vašo vero v Jezusa: bolj ga boste spoznavali, več vprašanj vam bo 

postavljal – in vedno bolj vas bo privlačil.«  Po: M. Strašek Januš 

 

ZAHVALA: Mesec maj je mesec, ko smo Mariji v čast nabirali šmarnice. Pri 

jutranji sv. maši so bile šmarnice za odrasle, zvečer pa za otroke. Iskreno se 

zahvaljujem Petri, Nataši, Tomažu, Ajdi, kitaristom in animatorjem za pomoč pri 

šmarnicah. Zaradi njih se je pri šmarnicah in pri sv. mašah v času birmanske 

devetdnevnice in priprave na prvo sv. obhajilo prepevalo.  

Kitaristom in animatorjem se zahvaljujem za binkoštno vzdušje pri slovesnosti 

podelitve zakramenta sv. birme. Prav tako se njim in pevskemu zboru Amani 

zahvaljujem za ubrano petje pri slovesnosti prvega sv. obhajila. Posebno pa se 

zahvaljujem našemu katehetu Marku za pripravo veroučencev/k na prejem 

zakramenta sv. spovedi in sv. obhajila. Iskrena hvala.  

V soboto, 28. maja nam je kljub slabemu vremenu uspelo,da smo pokosili travnik 

med kapelami k sv. Roku. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali. Hvala tudi 

za pogostitev.  

Že sedaj pa ste naprošeni za košnjo travnika med kapelami k sv. Roku, ki bo prvo 

soboto v mesecu avgustu .   

 

BLAGOSLOV KRIŽA: Danes, v nedeljo, 5. junija ob 16. uri lepo vabljeni k 

blagoslovu Brglezovega križa v Korpulah. Pridite in skupaj molimo ter se Bogu in 

Mariji priporočimo in zahvalimo.   

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV v ponedeljek, 6. junija 

ob 19.30 uri v prostorih veroučne učilnice pri župnišču. Lepo vabljeni. 

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE: V sredo, 8. junija ob 19.30 uri lepo vabljeni na 

biblično srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice v Šmarju.  

 

ORATORIJ: Počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ bo od 4. do 8. julija. Na 

letošnjem oratoriju ZA BOŽJO SLAVO bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega. 

Prijavnice dobite na spletni strani župnije in v župnišču. Prijave sprejemamo do 

zasedbe mest. Lepo vabljeni.  

 

ŽUPNIJA VOJNIK VABI NA ROMANJE: Po skoraj dveletnem premoru smo se 

odločili, da organiziramo že naše tradicionalno romanje. Letos smo se skupaj z 

agencijo Aritours odločili za Madžarsko oz. kraje, ki jih še ne poznamo. 

Vem, da vas vabimo malo pozno, pa vendar imamo še nekaj mest prostih, zato 

iskreno povabljeni. Duhovni vodja je kot vedno gospod Perger.  

Program romanja:  

1. dan:  četrtek, 23. junij: Vojnik – Jak – Sombotel – Budimpešta 

2. dan: petek, 24. junij: Szentendre – Višegrad – Esztergom – z  ladjo po Donavi 

– Budimpešta 

3. dan: sobota, 25. junij: Budimpešta – Tihany – čarda – Vojnik 



Cena romanja je 299 EUR. Plača se akontacija 50 EUR, nato pa je lahko na 

obroke do konca leta. Več informacij dobite pri Vidi Podergajs (070/494-363, 

vida.podergajs@gmail.com).  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 

V mesecu juniju skrbijo za čiščenje in krašenje našega svetišča ter veroučnih 

prostorov verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.  
 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Ponedeljek 

6. 6. 2022 

Marija Mati 

Cerkve –binkoštni. 
8.00 

za † Martina Planinška 

za † Mihaela Zidarja 

Torek 

7. 6. 2022 

Robert 

Newminstrski, op 
8.00 

za † Iztoka Cerovška 

za † Marijo Lorger 

Sreda 

8. 6. 2022 
Medard, škof 8.00 

za † Ivana Trupeja 

za † Lidijo Hriberšek 

Četrtek 

9. 6. 2022 

Primož in 

Felicijan, muč. 

18.30 

19.00 

 

molitev za duhovne poklice 

za † Maksa Orača - 8. dan 

za † Marijo Kolar 

Petek 

10. 6. 2022 

Bogumil Poljski, 

škof; 
19.00 

za † Frančiško in Franca Grdina 

za † Aljoša Šketa 

Sobota 

11. 6. 2022 
Barnaba, apostol 19.00 

za † starše Mihaela in Ivanko 

Zidar, stare starše Mihaela in 

Heleno Zidar 

za † Leopolda Nunčiča (obl.) in 

+ starše, rodbini Krumpak in 

Švoger 

za † Gabrijelo Kolar 

za † Slavkota Berglesa 

Nedelja 

12. 6. 2022 

SVETA TROJICA 

Eskil, mučenec 

7.00 
za vse žive in † župljane ter za 

vse dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Antona in Olgo Ostrožnik 

za † Zvonkota Peperko 

za † Tončeka Pilko 

za † rodbino Krajnc, Anderluh, 

Metličar, dekana Jožefa Goloba, 

Mimico Žnidaršič in vse Kovačeve 

10.15 

 

za † Veroniko in Janka Šketa 

za † Antonijo Kadenšek, 

Bernardo Škrjanec roj. Kadenšek 

za † Marijo Murko 

za † Janeza Kolarja 
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