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Evangelij: Duh resnice vas bo vodil v vso resnico Jn 15,26-27; 16,12-15 
Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: 26»Ko pride Tolažnik, ki 
vam ga bom poslal od Očeta, Duh 
resnice, ki izhaja od Očeta, bo on 
pričeval o meni; 27in tudi vi 
pričujete, ker ste od začetka z 
menoj. 12Še veliko vam imam 
povedati, a zdaj tega ne bi prenesli. 
13Ko 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 14Poveličal 
me bo, ker bo iz mojega jemal in 
vam oznanjal. 15Vse, kar ima Oče, 

je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« 
 
SADOVI DUHA 

Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v veri zapovedujemo: »Verujem v Svetega 
Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom 
molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih …« To je skoraj vse, kar o Svetem 
Duhu vemo in verujemo. Lahko rečemo, da je Sveti duh vse preveč »neznani 
Bog«. Sveti Duh je ljubezen, k povezuje vse tri Božje osebe, je ljubezen, ki 
deluje v Cerkvi in v njenem slehernem članu. Sveti Duh deluje tudi danes s prav 
takšno močjo, kot je deloval za časa apostolov. Kot na prve binkošti tudi danes 
prihaja na Božje otroke. Ne prihaja samo na birmance, po polaganju škofovih 
rok; prihaja tudi na vsakogar od nas, ki smo z zakramentom svete birme prejeli 
pravico do milosti, ki nas usposabljajo za dostojno krščansko poslanstvo. 

Kako to, da veter Svetega Duha v današnji Cerkvi ni tako viharen, kot je bil v 
prvi? Mar zato, ker smo kristjani preveč razvili pamet, premalo pa srce? To so 
vprašanja za osebno izpraševanje. Je pa res, da tudi v takem  napol poganskem 
ali misijonskem svetu, kot je slovenski, lahko vidimo, kako Duh Božji rodi 
sadove: poznamo mlade in tudi starejše ljudi, ki se sredi sovražnega ali vsaj 
brezbrižnega okolja spreobrnejo k živemu Bogu, ki s svojim življenjem pričajo, 
da je delovanje Duha očitno! Duh Božji se razodeva milo, ne s silo. 



Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, temveč sodimo po sadovih. Laž in 
zmota sta vedno glasnejši od resnice, greh in pokvarjenost sta človeški slabosti 
bližje kot  krepost in dobrota; kar je puhlega, plehkega in praznega, si nadeva 
videz bogatega, trdnega, vrednega. Slabo blago potrebuje veliko reklam, dobro 
blago pa se samo hvali. 

Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas vodi k »vsej resnici« in da nam 
pomaga, »resnico uresničevati v ljubezni«. Da se bo to v večji ali manjši meri 
uresničilo, pa je najprej potrebna odprtost srca. Po: S. Čuk, 
 
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad 
vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so 
govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Apd 2, 3–4 
 

Manjša skupina žensk in moških se je zaprla v neko sobo. Strah jim 
preprečuje, da bi jo zapustili in šli v javnost oznanjat evangelij. 

Pride Sveti Duh. Strah izgine. Vrata odprejo na 
stežaj in vesela novica odmeva po svetu. 

Našim glavam ni lahko razumeti, kdo je Sveti 
Duh, toda naše oči vidijo sadove njegove 
navzočnosti: pogum, sposobnost takšnega 
govora, da te vsi razumejo, domiselnost, 
nenehna prenova. 

Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo. 
Župnijam, združenjem, gibanjem, skupinam in 

posameznim kristjanom, ki zadržujejo zase veselo novico, jo premetavajo 
po ustih, kakor da je bonbon, jo zožijo na predmet študija, na pretvezo za 
pridobitev moči v Cerkvi in v družbi, na predmet pogovora, na izhodišče za 
zelo izbrane molitvene namene, primanjkuje jim darov Svetega Duha. 

Če ne prosijo in ne sprejmejo Duha, živijo v iluziji, da so živi. Sicer 
hodijo naokoli, a so mrtvi. Po: T. Lasconi, 
 
NAUK MOJE BABICE 

Vesolje je polno znamenj Božje navzočnosti. Kaže jih vsaka stvar. Da pa bi jih 
lahko videli, potrebujemo vero, ker so človeške oči, tako kot vse človeško, 
preveč omejene. 

Z očmi vere lahko v vsem prepoznaš Božjo navzočnost: njegovi sledovi so 
vidni in njegove stopinje dosegljive. Ne verjameš?! Naredi naslednjo vajo: Za 
nekaj minut zapri svoje človeške oči in odpri oči vere. Pred teboj se bo odprl 
čudovit prizor stvarstva, kjer vse govori o Bogu. Glej pozorno in z vero. Brez 
vere ne vidimo bistva stvari. Prav to je težava mnogih. Poglej in boš videl! 

V vesolju je nešteto bitij, ki nimajo razuma in vesti, vendar ravnajo v skladu z 
inteligentno vzpostavljenim redom. Ta red si lahko pojasnimo samo z obstojem 
Bitja, ki s svojim neskončnim umom in vsemogočnostjo ureja in vodi vse v 
vesolju, po zakonih, ki jih je postavil. Za nekatere je vse le posledica naključja. 
Toda kako bi lahko tako dovršen in logičen red izšel iz nelogičnega naključja? 



Z izrazom ‘naključje’ označujemo pojave, ki si jih ne znamo razložiti, čeprav 
gre v resnici za našo nevednost. 

Človeka naredi resnično modrega samo zavest o lastni nevednosti. Napuh 
ga zapira vase, ponižnost pa spodbuja k iskanju. Ponižnost te naredi 
preudarnega in razumnega, čeprav nimaš nobene diplome. Tudi moja babi je 
ni imela, a je bila kljub temu zelo modra. Čeprav ni nikoli študirala psihologije, 
je človeka ‘prebrala’ z enim samim pogledom in mu postavila pravo ‘diagnozo’! 

Nekega dne sem jo s prijatelji obiskal, ko je ravno pripravljala piškote. 
Medtem ko je bila zaposlena s peko, smo s prijatelji za mizo razpravljali o 
stvarjenju sveta, teoriji velikega poka, izginotju dinozavrov in razvoju človeka. 
Za prijatelje je bilo stvarstvo posledica nepredvidljivega naključja. Babica je naš 
pogovor tiho, a pozorno poslušala. Ko pa je na mizo položila pladenj z vročimi 
piškoti, nas je izzvala z vprašanjem: »Zdaj mi pa povejte, po kateri znanstveni 
teoriji so nastali tile?« 

Ostali smo brez besed, ona pa je nadaljevala: »Ali je nastanek teh piškotov 
povzročila velika eksplozija, izginotje dinozavrov ali evolucija? Skratka, ali so se 
spekli sami in po naključju?« 

Molčali smo kot grobovi. Nihče si ni drznil ugovarjati njenemu blagemu, a 
avtoritativnemu glasu. Ironično je dodala: »Če mi lahko kdo to znanstveno 
razloži, jutri ne bom več pekla piškotov … in sem res radovedna, ali se bodo 
spekli kar sami! Te sem namreč lastnoročno zamesila in spekla jaz! … Veste, 
Boga ne moreš videti s telesnimi očmi, ampak le s srcem … S srcem ga vidiš 
povsod: v soncu, ki nas razsvetljuje, v cvetočem drevesu in v nasmejanem 
obrazu.« 

Babica je imela prav. Njen poduk mi je za vedno ostal v spominu. Urejenost 
vesolja je več kot očitna. Razodeva se v različnih živalskih in rastlinskih vrstah, 
zapletenem delovanju organov, ki uravnavajo vse telesne funkcije, v težnosti, 
elektromagnetnem delovanju, jedrski energiji in drugih zakonih, ki vladajo 
nebesnim telesom. Vesolje je dovršen in zapleten stroj, ki nam razkriva 
genialnost svojega načrtovalca, izumitelja in stvarnika. Popolnost vesolja nam 
pričuje o tem, da Bog je, njegove pomanjkljivosti pa, da Bog ni vesolje. Bog je v 
svetu navzoč, vendar se z njim ne istoveti, ampak ga presega. 

Po: Maurizio De Sanctis, Bog je … prav zares! 

SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM 
Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon 
in pogrebi s svetimi mašami so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila 
in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, 
razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo. 
 
PETJE PRI SVETI MAŠI 
Ljudsko petje pri sveti maši je zopet dovoljeno, prav tako tudi zborovsko. 
 
ŠMARNICE V MESECU MAJU 
Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. Šmarnice za  otroke pa bodo 
preko spleta, na facebook strani obnova župnijske cerkve Šmarje pri 
Jelšah.   



PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME 
Sveta birma bo v soboto 5. junija, ob 10. uri. Kot duhovno pripravo vabim 
vse birmance, njihove starše in botre, da prihajate k nedeljski sveti maši v 
župnijsko cerkev v mesecu maju. 
 
PRVO SVETO OBHAJILO 
Sveto obhajilo bo v nedeljo 13. junija, ob 10.30 uri. Vabim vse k svetim 
mašam, kot pripravi na sveto obhajilo. 
 
VEROUK 
V tem tednu imajo verouk in sveto spoved birmanci. Birmanci, starši in 
botri so povabljeni k sveti maši ob 18. uri. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in 
Pijovc. 
 

BINKOŠTI 
Ponedeljek 
24.5.2021 

Marija 
Pomagaj 

8.00 v čast Mariji Pomagaj   

Torek 
25.5.2021 

sv. Beda 
Častitljivi 
duhovnik 

8.00 Lemberg: 
za † Martina Furmana 

Sreda 
26.5.2021 

sv. Filip Neri 
duhovnik 

  

Četrtek 
27.5.2021 

bl. Alojzij 
Grozde 

mučenec 

18.00 za † Ivana Novaka  

Petek 
28.5.2021 

sv. German 
Praški 
škof 

8.00 za † Tilčko Majcen  
 

Sobota 
29.5.2021 

sv. Maksim 
Emonski, škof 

8.00 za † Marijo Jančič, 8. dan 

Nedelja 
30.5.2021 

NEDELJA 
SVETE 

TROJICE 
sv. Kancijan 

mučenec 

8.00 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † starše Čebular in Cirila 
Jakoba  
 
Sladka Gora: 
za † Frica Kos in sorodnike 

Naslov: www.sladkagora.com: 
Izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

