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12. NEDELJA MED LETOM, 14.6. .
7.00:  živi in + farani
9.00: + Vinko LEŠEK
10.30: + Peter in Ana VODIŠEK// 
              + Martin KAJTNA, obl.
PONEDELJEK, 15.6., sv. Vid, mučenec
7.30: + Anton MLAKAR, dva Alojza, Marija
          KLEPEJ in starši OBLAK
         v zahvalo za dar življenja
          + Anton VODIŠEK
TOREK, 16.6., sv. Tihon, škof
19.00: + Janez, Antonija KOLŠEK in Hajni FRECE
           + Jernej, Terezija, Branko MAČEK in za zdravje
SREDA, 17.6.,sv. Rajner, samotar
 7.30: +  dva Ludvika, Herman, Olga in Terezija KRAJNC
              + Danijel  HORVAT         
15.30 sv. maša, 16.00 pogreb+ Ane-Nuške BRAČKO
ČETRTEK, 18.6. sv. Marko in Marcelijan, mučenca
19.00: + Alojzija in Franc GUNZEK
             +  Jože TUŠEK
PETEK, 19.6., SV. SRCE JEZUSOVO 
7.30: + Amalija in Alojz ZALOKAR
19.00: + Majda HRASTNIK in Ivan, HRASTNIKOVI,
              MAJCNOVI in KNEZOVI
             + Alojz KLINAR, rodbina KLINAR in ULAGA
SOBOTA, 20.6., sv. Marijino brezmadežno Srce
 16.00 za srečen zakon
19.00: + Zofija in Milan KOLAREC  
           +  Angela DEGEN
13. NED. MED LETOM, 21.6. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Avguštin LAVRINC, 20. obl.
10.30: + Franc, obl., PENIČEVI in PASARIĆEVI              
PONEDELJEK., 22.6.,  sv. Jan. Fisher in Tom. More, muč.
7.30: + Alojz, starši KNEZ, bratje in sestre
         za zdravje
          Matija JAKOPIČ

TOREK, 23.6., sv. Agripina, mučenka
19.00: + Pavel DEŽELAK
           + Mihaela PAPIČ, 30. dan
           + Franc, RAJH, obl., žena Antonija in sestra
                  Marjeta
SREDA, 24 6., Rojstvo sv. Janeza Krstnika  
7.30: + Janez in Frančiška KRAŠOVEC
         + Jože BARTOL
ČETRTEK, 25.6., sv. Viljem iz Vercellija, opat; Dan držav.
9.00: + Janez, Julijana in sorodniki MEDVED
             +  Jože TUŠEK
PETEK, 26.6., sv. Janez in Pavel, mučenca
7.30: + Anica KOLŠEK
19.00: + Cilka in Antonija LUBEJ
            + Vera ŠRAJ, osm.
SOBOTA, 27.6., sv. Ema Krška, kneginja
19.00: + Zoja BUKOVŠEK, 6. obl.
            + Ivan ROMIH
14. NEDELJA MED LETOM, 28.6.
7.00: + živi in + farani
9.00: + Kristina in Jožef HRASTNIK
          + Tilka ŠKORJA
10.30 + Leopold PASAR in žena Marija

zorečega žita in cvetenja vinske trte, teh dveh 
rastlin, ki nam predstvljata Jezusovo telo in kri, 
bodo te misli še posebej dobrodošle. Kruh in 
vino nas spominjata na Njegovo ljubezen, ki se 
je sklonila k trpečemu človeštvu. S to simboliko 
nam še posebej kaže svojo krotkost in ponižnost: 
“Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker 
sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek 
svojim dušam.” (Mt 11,29)
Aktualni dogodki v naši družbi nakazujejo veliko 
ranjenost in odsotnost temeljnih vrednot. Začnimo 
pri sebi in odkrivajmo “vetje” Božjega Duha. Ne hra-
nimo se z negativizmom, da še resneje ne zbolimo za 
tem smrtonosnim virusom.              RM

Čas se je dopolnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. 
Spreobrníte se in verujte 

evangeliju!



Žetev na Gospodovi njivi

Aktivna dogajanja in starodavni zapisi v Svetem 
pismu o takratnih časih se pogosto ujemajo; kot bi 
bili pisani v naših razmerah. Zdi se, kot bi apos-
tol Pavel, ki je pisal Galačanom, namenil iste 
misli tudi Slovencem, po izkušnji spremljanja seje 
Državnega zbora o interpelaciji v minulem tednu. 
Vse besedičenje v dolgih urah razprave je ocenil 
z naslednjimi besedami in podal Kristusovo navo-
dilo.  »Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne 
boste stregli poželenju mesa. Kajti meso si želi, 
kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta 
dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, 
kar hočete. Toda če se daste voditi Duhu, niste 
pod postavo.  Sicer pa so dela mesa očitna. To so: 
nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovan-
je, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosum-
nost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva,  
nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še take-
ga. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem 
vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne 
bodo podedovali Božjega kraljestva. Sad Duha pa 
je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, 
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. 
Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kris-
tusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in 
poželenji vred.  Če živimo po Duhu, tudi delajmo po 
Duhu.  Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug 
drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.« (Gal 
5, 16-26)

Močno pozitivno izkustvo vseh, ki ste se v času 
pandemije odzvali z veliko požrtvovalnostjo v skrbi 
za zdravje drugih, me navdajajo z mislijo o bogatih 
sadovih Svetega Duha. Nele medicinsko osebje in 
drugi aktivni, ki ste pomagali zdravstvu, ampak vsi, 
ki ste vzeli omejitve svojega bivanja zares, prila-
godili svoje življenje ukazanim razmeram in sledili 
navodilom odgovornih. V klasje gre bogata žetev 

sadov in, za nas vse, novega izkustva, ki me še pose-
bej vodi k sadovom Svetega Duha.
Kaj so sadovi Svetega Duha?
Sveti Tomaž pravi, da so sadovi to, kar pride na kon-
cu, prijetni pridelki Svetega Duha v nas. Sveti Pavel 
v Pismu Galačanom predstavlja devet takih sadov. 
Karizmatik Manjackal jih razdeli v tri trojice: prvi 
trije so notranji blagoslovi, namenjeni človeku, 
druga skupina sadov so zunanji blagoslovi za od-
nose z drugimi, tretja skupina pa so blagoslovi, ki 
nas odpirajo k Bogu. Pomembno je, da niso nekaj 
mimočloveškega in nadčloveškega, ampak moč za 
naše uresničenje v Kristusovem Duhu. 
Prvi sad Duha je zastonjska ljubezen, da ljubi-
mo tako, kot ljubi Bog, in to ljubezen povežemo 
s “človeško” ljubeznijo. Sad Duha je veselje, ki 
ni neka ekstaza, ampak notranje zadovoljstvo, da 
smo na svojem mestu, ljubljeni in uresničeni. Mir 
kot sad Duha je izraz naše izpolnjenosti v odnosu s 
Kristusom in bližnjimi, nikakor pa ne odklopljeno 
mirovanje. Potrpežljivost ni pasivno čakanje, am-
pak moč, da vzdržimo, ko nas življenje preizkuša. 
Dobrosrčnost je osebna zavzetost in skrb za druge, 
da smo usmiljeni in jih tolažimo. Dobrotljivost pa 
je človeška odličnost, trdnost in dobrota, ki se post-
avlja proti hudobiji ter zlu. Zvestoba, kot sad Duha 
je posnemanje Božje in Jezusove zvestobe, kar je 
še posebej pomembno ob široko razširjeni nezves-
tobi, neodgovornosti in lenobi. Ponižnost in krotkost 
nekateri razumejo kot pasivno in lažno skromnost, 
kot sad Duha pa sta moč in odločnost za sprejemanje 
Božjega ravnanja na dobrohoten način. 
Zadnji od naštetih sadov Duha je samoobvladanje, 
ki pomeni, da se uklonimo Božji volji in v Duhu 
prejmemo moč za nadzor svojih človeških vzgibov. 
To ni uničevanje človeške narave, ampak vladanje 
sebi, da nam čustvene in nagonske sile služijo in ne 
škodijo.

Darovi in sadovi Svetega Duha
Darovi Svetega Duha so trajna razpoloženja, ki 
napravijo človeka voljnega, da sledi božjim navdi-
hom. Sedmeri sadovi so: modrost, umnost, svet, moč, 
vednost, pobožnost in strah božji. Sadovi Svetega 
Duha so popolnosti, izoblikovane v nas kot predujem 
večne slave. Cerkveno izročilo jih našteva dvanajst: 
- ljubezen,
- veselje,
- mir,
- potrpežljivost,
- blagost - velikodušnost,
- dobrotljivost - dobrota,
- dobrohotnost, 
- dobrosrčnost,
- krotkost,
- zvestoba, 
- skromnost,
- vzdržnost,
- čistost - samoobvladanje. 

Katekizem katoliške Cerkve Kompendij (KKC)
Ljudje lahko pridobimo mnoge kreposti, ki so, kot 
pravi KKC, sadovi in kali moralno dobrih dejanj. 
Med njimi so štiri glavne kreposti, ki so razum-
nost, pravičnost, srčnost in zmernost, okoli kat-
erih so razvrščene ostale kreposti, ki jih imamo. 
To so naše dobre lastnosti, s katerimi se lahko in 
se moramo truditi za dobro, vendar pa tudi s temi, 
še tako razvitimi krepostmi, slej ko prej pridemo 
do meja naših zmožnosti, ko naša človeška priza-
devanja niso več dovolj, ko še vedno padamo, ker 
je zlo močnejše od človeka.
Zato nam Bog podarja tri teologalne (teološke) 
kreposti, ki jih našteva sv. Pavel: vera, upanje, lju-
bezen. To so kreposti ali vrline, sposobnosti, ki jih 
prejmemo kot dar (ali milost) od Boga, da zmo-
remo premagati tudi najmočnejše delovanje zla. 
V naslednjih številkah Martinove lilije se bomo 
ustavljali ob zgoraj omenjenih sadovih. V času 


