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Kadar pa pride 
Tolažnik,  
ki vam ga bom jaz 
poslal od Očeta,  
Duh resnice,  
ki izhaja od Očeta,  
bo on pričeval o 
meni.  
Pa tudi vi boste 
pričevali,  
ker ste od začetka 
pri meni. 

(Jn 15,26–27) 
OBVESTILA IN SPODBUDE
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83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com

Vse veroučence v Kazljah vabimo, da se skupaj s prvoobhajanci udeležujejo tridnevnice 
od četrtka do sobote. Skupaj se bomo pripravljali na to slavje, ki bo v nedeljo, 27. maja 
ob 8.30 v cerkvi sv. Lovrenca. Prav tako vas vabimo, da se skupaj s celotnim občestvom 
udeležujete birmanske devetdnevnice. Birma je praznik cele župnije. Na nedeljo 20. 
maja zaključimo veroučno leto, veroučna spričevala pa boste prejeli 30. junija ob 
sklepu oratorija pri sv. Antonu (tisti seveda, ki ste spričevala prinesli).  
V petek, 1. junija začetek birmanske devetdnevnice v Tomaju: ob 18h srečanje g. 
škofa z birmanci, starši in botri, ob 19h sv. maša, po maši pa srečanje z 
Gospodarskim in Pastoralnim svetom. V soboto, 2. junija srečanje sodelavcev Karitas v 
Klancu ob 10.30. Po maši druženje. V nedeljo,10. junija ob 16h srečanje c.pevskih 
zborov v Sežani ob 16h. Prošnja: prosim za posredovanje skupnih fotografij 
prvoobhajancev v letih 2014/15/in16 v Tomaju in Pliskovici. 
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 Jn 15,26–27; 16,12–15 
SVETI DUH – ŽIVI SPOMIN CERKVE 
Naš čas je zaradi naglice in zasičenosti z informacijami tudi čas pozabljivosti in 
površnosti. Kolikokrat nas ravno spomin izda in spravi v škripce. Pomagamo si 
na vse načine: s koledarji, z urniki, rokovniki, beležkami in celo z vozli na robcih, 
pa nam kljub temu marsikaj uide. Tudi današnja tehnika, zlasti računalništvo, 
nas opozarja, kako zelo pomemben je spomin. Tam je pač vse odvisno od 
spomina, ostane samo tisto, kar varno shranimo in zapišemo v elektronski 
spomin. Če ta odpove, je ponavadi vse nepreklicno izgubljeno. Za posameznika 
in za narod je naravnost usodno in samouničevalno, če začne pozabljati svojo 
zgodovino, če je kritično ne ocenjuje in se iz nje ne uči. Človek, ki je izgubil 
spomin, ne pozna več sam sebe niti sveta okoli sebe. Podobno velja tudi za 
narod. Če vsak narod živi iz spominjanja, velja to toliko bolj za Božje ljudstvo, za 
Cerkev, ki vsa živi iz spomina. Zvesto in skrbno ohranjanja spomin na velika 
Božja dela, predvsem na največje – na Jezusovo delo odrešenja. Verujoči 
človek ve, da se tudi Bog njega spominja. Saj nam že prerok Izaija zagotavlja: 
»Če bi te oče in mati pozabila, jaz te ne pozabim. Na obe dlani sem te zapisal.« 
Podobno pravi Jezus: »Veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih.« Da, 
zapisana so v Božjem spominu, v njegovem srcu. Najmočnejši spomin Cerkve 
pa je Sveti Duh. V Novi zavezi je opisan kot Duh spominjanja. Jezus je rekel o 
njem: »Tolažnik Sveti Duh vas bo učil in spomnil vsega, kar sem vam 
povedal« (Jn 14,26). »Iz mojega bo jemal in vam oznanjal« (Jn 16,14). 
Praznujemo binkošti, praznik Svetega Duha, tolažnika, posvečevalca in 
zdravnika. On je Gospod, ki oživlja. Brez njega bi bila Cerkev mrtva. Morda tudi 
naše izsušene in ranjene duše potrebujejo njegov blagodejni obisk. Pridružimo 
se prošnji, s katero se danes Cerkev obrača nanj: »Duši madeže izmij, kar je 
suho, spet zalij in ozdravi rane vse!« 
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21.05.2018  
PONEDELJEK  
Marija, Mati Cerkve

KAPELA
    
  8.00 Po namenu od drugod

22.05.2018  
TOREK  KAPELA

    
  8.00 Po namenu od drugod

23.05.2018 
SREDA  KAPELA

   

19.00 Za prvoobhajance in starše, 
p.n. Primoža Lisjaka

24.05.2018 
ČETRTEK  
Marija, Pomočnica kristjanov 
Tridnevnica Kazlje

KAZLJE 19.00 Za prvoobhajance in starše, 
Podbreže 2

25.05.2018 
PETEK 
Tridnevnica Kazlje

KAZLJE 19.00 Za prvoobhajance in starše,  
po namenu staršev

26.05.2018 
SOBOTA 
Filip Neri, duhovnik 
Tridnevnica Kazlje

KAZLJE 19.00 Za prvoobhajance in starše, 
po namenu staršev

27.05.2018 
SVETA TROJICA 
Kazlje - slavje prvega sv. 
obhajila

KAZLJE 

TOMAJ 

  

  8.30 

10.30

✞✞ Bernard in Marija Kocjan, 
Kazlje 45 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Bodimo hvaležni za darove Svetega Duha,  
ki jih tako samoumevno  
sprejemamo iz Božji rok  
in se z njimi hvalimo … 
Zahvalimo se za naša življenja,  
ki v moči Svetega Duha  
najdejo vedno znova pravo pot,  
četudi se včasih zdi,  
da nas je zagrnila tema obupa,  
žalosti ali malodušja … 
O Bog Sveti Duh, daj nam moči,  
da vedno bolj postajamo svetilke na poti 
življenja.  

Gospodova slava naj traja na veke, Gospod naj se veseli nad svojimi deli. Naj mu bo prijetna moja 
pesem, veselíl se bom v Gospodu. (Psalm 104). Gospod Bog, kako lep je svet, ki si nam ga podaril! 
Ti nisi neradodaren Bog, varčen Stvarnik.Nisi ustvaril tistega, kar naj bi bilo koristno, temveč kar je 
lepo. Za svet, ki bi bil samo koristen, bi bilo dovolj že nekaj živali, samo nekaj rib, nekaj ptic,nekaj 
drevja, nekaj rastlinja, nekaj gora, nekaj morij, nekaj rek, nekaj zvezd. In vse enake barve. Za svet, ki 
bi bil samo koristen, bi moški in ženska lahko bila kakor dve drevesni debli, kakor dva kamna. 
Gospod Bog, ustvaril si preobilje lepote, da bi nas napolnil z veseljem. Metulji, najrazličnejše ribe in 
ptice,  prekrasno cvetje in tisoč odtenkov zelene barve, barve jutranje zarje in sončnega zahoda, 
odsevi rek in morij, gore, gozdovi in mavrica. Ustvaril si svet in ustvaril si nas kot podobo svoje 
lepote. Gospod Bog, naj ti ugaja moja pesem. Vedno. 
MOLITEV ZA DOMOVINO OD 13. MAJA VSAK DAN DO 3.JUNIJA 2018. 

Molitev za domovino	
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše 
voditelje,  da  bodo  skrbeli  za  našo  državo  in  slovenski  narod.  V  času,  ko  se 
pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno 
oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in 
otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo 
našo  državo  ter se  zavzemajo  za  vse,  ki  so  v  kakršnikoli  stiski.  Naj  vsi  skupaj 
gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. 
Amen.	Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!

Slovenski škofje smo sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi volitvami molila molitev za domovino po cerkvah. Zato 
vabimo vse župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije, da od nedelje, 13. maja 2018, 
do nedelje, 3. junija 2018, pri vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo »Molitev za domovino«. 
Msgr. Stanislav Zore


