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Evangelij: Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta Jn 16,12 15 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 
12

»Še veliko 

vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. 
13

 

Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso 

resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo 

povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje 

reči. 
14

 Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in 

vam oznanjal. 

 Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz 

mojega jemlje in vam bo oznanjal.« 

 

TRIJE, KI SE LJUBIJO 

Prijatelj, ki se nekoliko razume na računalništvo, 

mi je razlagal, da je delovanje računalnikov zgrajeno 

na dveh samih enotah, ki ju navadno imenujemo 

»enka in ničla«. Potrebno je imeti le pripravo, ki se ji 

reče računalnik. Kdor ima to troje, more izraziti vse 

vrednosti in priti do vseh podatkov.  

Skrivnost Svete Trojice je daleč pregloboka, da bi jo smeli primerjati s katerokoli 

stvarjo. Ugotovitev o računalniku pa je vsekakor zanimiva. Do mnogih podobnih, 

razodevajočih trojnosti v enosti, bi mogli še priti. Govorijo nam, da tisti, ki daje 

stvarem bivanje in jim določa vrednost, pušča na njih svoje odtise.  

O človeku je rečeno še več. Ne nosi na sebi le odtisov svojega Stvaritelja, ampak 

je narejen po njegovi podobi. Dušo ima, po kateri je oseba, se samega sebe 

zaveda in sam o sebi odloča. Podobo Troedinega pa moremo v človeku zaslediti 

tudi po drugi poti. Vsak od nas je ali moški ali ženska ali otrok. Vsakdo od treh je 

človek, vendar vsak na svoj način. Drugače je človek moški, drugače ženska in 

drugače otrok. Podobno, kot so Oče, Sin in Duh en Bog, pa je vendar vsak od njih 

oseba zase in poseduje božanstvo po svoje. Oče, mati in otrok so družina. V 

družino jih povezuje ljubezen. Toliko bolj so družina, kolikor bolj se imajo radi. Če 

bi se mogli imeti neskončno radi, bi se popolnoma zlili drug v drugega. Postali bi 

popolnoma eno, čeprav bi vsak od njih ostal, kar je bil prej.  

Človeška ljubezen ni neskončna, zato ne more povezati v popolnoma eno. Bog 

pa je neskončen, zato je tudi ljubezen v njem neskončna. Ker se torej Oče, Sin in 

Duh v večnosti neskončno ljubijo, jih ta ljubezen povezuje v enega samega Boga. 

Po: F. Cerarju 



»VI JIM DAJTE JESTI!« 

Pavlova pripoved o ustanovitvi evharistije je najstarejše pričevanje o Kristusovih 

besedah med zadnjo večerjo. 'To delajte': Jezus zapove, da bi ponavljali njegovo dejanje, 

preko katerega nam je podaril svoje telo in svojo kri, ko je vzel kruh, se zahvalil, ga 

razlomil, ter prav tako tudi kelih. To dejanje je prispelo do nas. Pomeni 'delati' 

evharistijo, katere glavna oseba je vedno Jezus, vendar pa se udejanja preko naših ubogih 

rok, maziljenih s Svetim Duhom. 

'To delajte.' Jezus je svojim učencem že pred tem naročil, da bi 'delali' tisto, kar je 

bilo v njegovem duhu že jasno, in sicer v poslušnosti Očetovi volji. V odlomku iz 

Lukovega evangelija smo slišali, kako jim je pred utrujeno in lačno množico dejal: 'Dajte 

jim vi jesti'. V resnici je Jezus tisti, ki blagoslovi in razlomi hlebe ter nasiti vse tiste ljudi, 

toda pet hlebov in dve ribi so ponudili učenci, in Jezus je hotel prav to: da bi, namesto 

da bi množico odpustili, dali na razpolago tisto malo, kar so imeli. Tako vidimo še eno 

dejanje: kosi kruha, ki so ga razlomile svete in častitljive roke Gospoda, so bili dani v 

uboge roke učencev, ki so kruh razdelili ljudem. Tudi to pomeni 'delati' z Jezusom, dati 

jesti skupaj z njim. 

Pomnožitev kruha izvira iz Jezusovih besed učencem: 'Vi sami jim dajte …' Učenci 

razdelijo tisto malo, kar imajo. Ravno tistih nekaj hlebov in rib v Gospodovih rokah nasiti 

vso množico. V Cerkvi in tudi v družbi je ključna beseda, ki se je ne smemo bati, 

solidarnost; dati na razpolago Bogu to, kar imamo, naše male zmožnosti, kajti samo v 

razdeljevanju, v podarjanju, bo naše življenje rodovitno, rodilo bo sadove … Tudi danes 

nam Gospod razdeljuje kruh, ki je njegovo telo, on sam se podarja. In tudi mi 

doživljamo solidarnost Boga s človekom; solidarnost, ki se nikoli ne izčrpa; solidarnost, 

ki nas vedno osupne. V evharistiji nas Gospod spodbuja, da hodimo po njegovi poti 

služenja, razdeljevanja, poklanjanja. Tisto malo, kar imamo, tisto malo, kar smo, če 

razdelimo, bo postalo bogastvo. Po: E. Mozetič 

 

KONCERT V ROKOVI CERKVI: Danes, v nedeljo, 12. junija ob 18. uri je v cerkvi 

sv. Roka 1. Koncert Rokovega poletja 2022. Vokalna skupina Freya ljubitelje petja 

navdušuje že skoraj tri desetletja. 

Po dvoletnem pandemičnem premoru bodo v nekoliko spremenjenem sestavu 

ponovno zapeli v cerkvi sv. Roka. Gosta večera bosta Eva Novak s citrami in 

Harmonikarski orkester nekdanjih učencev Glasbene šole Rogaška Slatina. 

Vstopnice po 8 € bodo na voljo uro pred koncertom. 

 

ZAPOVEDAN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi letos obhajamo v četrtek, 16. junija. Praznik 

nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga obhajamo v 

četrtek drugi teden po prazniku binkoštih. Na ta dan se posebej spominjamo 

Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je 

središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Praznični sveti maši 

bosta ob 9. in 19. uri. Na ta praznik so ponekod različne oblike procesij, s čimer 

verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Po večerni sv. maši bo telovska procesija 

okoli cerkve. K tej sv. maši še posebej vabim letošnje prvoobhajance in birmance.  

Praznik je zapovedan, zato se ta dan udeležimo bogoslužja. 



LEPA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU: V nedeljo, 19. junija ob 10.30 uri bomo pri 

p. c. sv. Miklavža obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo, zato v župnijski cerkvi 

ob 10.15 uri ne bo sv. maše. Človek je precej odvisen od narave. Naravnih ujm 

(toče, neurja, poplave..), ki vzamejo pridelek zemlje in naredijo veliko škode, je 

vedno več, zato je še posebej treba prositi in moliti: Treska in hudega vremena. 

Reši nas, o Gospod. Človeštvo doživlja krizo. Vojna v Ukrajini. Med ljudmi veliko 

nestrpnosti in celo sovraštva. Nalezljive bolezni. Vse se draži. Pomanjkanje hrane. 

Pridite in molimo: Kuge, vojske in lakote. Reši nas, o Gospod. Lepo vabljeni k sveti 

maši in telovski procesiji.  

 

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA: V ponedeljek, 9. maja 2022, je v 

Ljubljani na Rakovniku potekala 130. redna seja Slovenske škofovske konference. 

Škofje so sklenili, da je od 1. septembra 2022 mašni štipendij (dar za mašo) 

23,00 EUR; mašni štipendij za gregorijanske pa 750,00 EUR. 

Dragi verniki! Mašni nameni so najpogosteje za rajne sorodnike. Zelo primerno in 

priporočljivo pa je, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe 

Cerkve, sveta, kot tudi osebne namene. Mašni nameni so lahko tudi v zahvalo, v 

čast, ali v obliki prošnje (npr. v zahvalo Materi Božji, za zdravje, za dobro letino, 

dobro vreme, nove duhovne poklice, …) 

Duhovniki se vam zahvaljujemo, da darujete za mašne namene, po katerih 

darujemo mašo. S tem darom, ki ga namenite za sv. mašo izražate podporo 

poslanstvu Cerkve in vzdržujete nas duhovniki. Zahvaljujemo se vam za vaše 

darove.   

 

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

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

Na voljo je še samo nekaj prostih mest.  

 

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, ker jih je nekaj iz 

opravičljivih razlogov odpovedalo, 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.  

mailto:vida.podergajs@gmail.com


NEDELJA SVETE TROJICE 

Ponedeljek 

13. 6. 2022 

Anton 

Padovanski, 

red. 

8.00 

 

za † Antona in Antonijo Pilko 

za † Vinkota Stiplovška in starše, starše 

Čuješ in vse sorodike 

Torek 

14. 6. 2022 

Valerij in Rufin, 

mučenca  

8.00 

 

za † Marijo Šket (obl.), Antona, Antonijo 

Grobelšek, Bertija Tratnika, Amalijo in 

Jožeta Vostnerja, starše Perkovič, dva 

brata Stankota in Edota 

za † starše Adolfa (obl.) in Marijo Gobec, 

Vinka Metličarja 

Sreda 

15. 6. 2022 

Vid (Vitomir), 

mučenec;  

8.00 

 

za † Slavkota Javoriča 

za † Ivanko Jecl 

Četrtek 

16. 6. 2022 

SVETO REŠNJE 

TELO 

Gvido 

Kortonski, red. 

9.00 

 

za † Marijo Pirš 

za † Bogdana Hrovata 

18.30 

 

19.00 

 

 

 

molitev za duhovne poklice 

za † Marijo Filkovič 

za † Mileno Vindiš – obl.  

za † Hinka Beleja 

za † Verico Gobec (obl.), Jožeta Gobec, 

Alojza in Amalijo Černoša, Stojana Lešer 

Petek 

17 6. 2022 

Albert, 

tretjerednik;  
19.00 

za † Albina Juga 

za † Stankota Svetelšek (obl.) in sorodnike 

za † Ano Novak 

Sobota 

18. 6. 2022 

Gregor Janez 

Barbarigo, škof 
19.00 

za † Alojza in Alojzijo Pisanec in vse 

pokojne iz družine Pisanec 

za † starše Gobec in rodbino, starše 

Ogrizek in Antonijo Rozman 

za † Antona in starše Ribič, starše Gobec 

in sorodnike  

Nedelja 

19. 6. 2022 

12. med letom  

Romuald, opat 

7.00 
za vse žive in † župljane ter za vse 

dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Ivana Jecla  

za † starše Čakš in Kovačič, dva brata 

Čakš in brata Kovačič 

za † Marijo in Konrada Hrovat 

za † Pavlo, Antona in Antonijo Hribernik, 

Rozalijo Čokl, Jožeta in Nežo Šumec 

10.30 

Sv. 

Miklavž 

 

za † Franca in Nežo Lorger, starše 

Zupančič 

za † Marijo Majcen 

za † Slavo Soler in za vse pok. Iz rodbine 

Soler in Krajnc 

za † Lojzeta in Terezijo Brili, družino 

Kolar, Bernardo Nunčič  

www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

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

