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                             Župnija Kapla na Kozjaku 

 
številka 3/2022                                                                     Binkošti 2022 

 

Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce 

 

Papež sv. Pavel VI. je pred leti zaklical, da je Sveti Duh tisto, kar 

Cerkev najbolj potrebuje: »On je veter njenih jader, njen tolažnik, izvir 

karizem in pesmi, izvir miru in veselja... Cerkev potrebuje stalne binkošti: 

potrebuje ognja v srcu, besede na ustnicah, preroštva v pogledu... Kličite 

torej vsi in neprestano: Pridi, Sveti Duh!« V teh dneh pred Binkošti tudi 

mi odprimo srca božjemu Duhu, naj nas navdihuje, opogumlja in vodi. 

Kaj se je pravzaprav na Binkošti zgodilo? Apostoli so prejeli 

obljubljenega Svetega Duha, ki jih bo sedaj povezoval in vodil kot 

Jezusovo skupnost. S tem se je rodila Cerkev, Kristusovo skrivnostno telo, 

ki naj bi Jezusa posredovalo svetu. Šele 

napolnjeni s Svetim Duhom in z Njegovimi 

darovi lahko prepričljivo in z neustavljivo 

močjo apostoli oznanjajo Jezusa in zanj 

navdušijo nove učence. To je začetek procesa, 

ki se od takrat pa vse do danes ni nikoli 

zaustavil ali končal. Sveti Duh tudi danes kaže 

nove načine, kako oznanjati veselo sporočilo vere. Da bi Cerkev kot 

skupnost vseh kršenih rasla, Sveti Duh tudi danes deli mnoge darove, za 

katere z zaupanjem prosimo, tudi takole: 

 

Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da bom prav cenil zemeljske 

dobrine in hrepenel po dobroti večnega življenja. Pridi, Sveti Duh, daj mi 

umnost, da bom globoko spoznaval pomen  vere za naše zemeljsko in 

večno življenje. 

Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom svéta, da se bom v dvomih in 

težavah odločal za to, kar je Božja volja. Pridi, Sveti Duh, daj mi moč, da 

premagam vse ovire na svoji življenjski poti. Pridi, Sveti Duh, uči me, da 

dosežem trdnost v veri. Daj mi vednost, kaj naj storim in kaj moram 

opustiti. 

Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, da bom molil s čistim in otroško 

preprostim srcem. Pridi, Sveti Duh, vlij mi v srce strah Božji, da se bom iz 

ljubezni do Boga ogibal vsakega greha in vsake grešne priložnosti. Pridi, 

Sveti Duh, napolni moje srce z ognjem Božje ljubezni. 

__________________________________________________________ 

 

Projekt novega zvona in  nove avtomatike se nadaljuje 

 

Pesem zvonov je imela in še ima v življenju 

ljudi nadvse pomembno vlogo, saj nas spremlja 

vsak dan, ob praznikih in ob vseh večjih življenjskih 

dogodkih. V župniji Kapla sta se leta 1999 

obstoječemu železnemu zvonu (cca 350 kg)  iz leta 

1958 (iz Žužemberka) pridružila dva nova bronasta 

zvonova, teže 570 kg in 250 kg. A je težava, ker niso 

uglašeni. Poleg tega so zvonovi slabo regulirani (jočejo), kar povzroča še 

dodatno škodo na zvonovih in na samem zvoniku, saj tresljaji povzročajo 

škodo tudi na fasadi. Zato smo se skupaj s kolavdatorjem za zvonove 

odločili za nujno nabavo nove avtomatike za zvonjenje, novih kembljev  

in ureditev bitja ure in pritrkovanja. Obstoječi železni zvon bi se umaknil 

in nabavil bi se nov bronast zvon, težak 125 kg iz Žalca, in bi skupaj (še 

s starim navčkom - 70 kg) uglašeno peli v mol akord motivu. Uredila bi se 

uglasitev zvonov, štiri nova kladiva za bitje ure in pritrkovanje (z več 

melodijami), in potrebna obnova jarmov.  Ponudnik del podjetje KRN 

d.o.o. Tomaž Klopčič in livarna Žalec so dali predračun, ki skupaj znaša 

27.200,00 evrov. 

 Posvetitev novega zvona, ki bo posvečen sv. Mariji, bo na lepo 

nedeljo, 28. 8. 2022, ob 10.30, ko obhajamo župnijski praznik. Na 

slovesnost, ki jo bo vodil g. nadškof Alojzij Cvikl, že sedaj lepo vabljeni. 

Ker so stroški visoki, prosimo za botre novemu zvonu oz. za darovalce. 

Naj bo projekt naložba vseh faranov tudi za prihodnje rodove. Na nekem 

zvonu je pisalo: »Umrle objokujem, žive razveseljujem, darovalce  

zahvaljujem«. Zato Bog povrni vsem, ki ste že darovali v ta namen. To ste: 

Marija Kure, Rajko Tertinek, družina Altenbaher-Helbin, Srečko Verdinek 

in Otilija Glažar, družina Švorang Jožefa Kerbiš, Kugelvirtovi, Rajko in 



                         

Danica Cepec, Ida Lozinšek, Rudi Rat, Simona Tertinek z družino, 

družina Krecenbaher-Rihter, Jožef Kerbiš, Štefan in Tončka Kašman, 

družina Romana Garb, družina Cojzer, družina Pintar-Bosoloter, Vinko 

Pavlič z družino, Zajsnikovi in družina Anice Kogal; botri pa so že: 

družina Olge Cepec, Pavel Garmut- Doršenkovi, družina Plošnik-Firšt, 

Marija in Mirko Kašman. Do sedaj se je skupaj zbralo 4300 evrov. Ker še 

veliko manjka, še vedno prosimo za botre novemu zvonu oz. za 

darovalce. Računamo tudi na pomoč občine Podvelka, predvsem pa dar 

sleherne družine v župniji, saj smo župnija vsi ljudje. Veselimo se, da bo 

ubrano zvonjenje še večji ponos župnije. 

__________________________________________________________ 

 

SVETO OBHAJILO 

Uvajanje v krščansko življenje doseže svojo polnost v obhajanju sv. maše. 

Kristus nam je dal kot oporoko ljubezni v hrano svoje telo in v pijačo 

svojo kri. On sam živi med nami pod podobo kruha 

in vina. Poglabljajmo osebno vero v Jezusove 

besede: »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima 

večno življenje …« Kako lepo je sv. Janez Vianney o 

sv. obhajilu zapisal: »Otroci moji, vse žive stvari se 

morajo hraniti, da preživijo. V ta namen je Bog 

ustvaril drevje in rastline. Tako je pogrnil mizo, da 

morejo dobiti primerno hrano vsa živa bitja. Otroci moji! Ko je Bog mislil, 

kakšno hrano bi dal našim dušam, da ne bi omagale na poti sedanjega 

življenja, v stvarstvu ni našel ničesar, kar bi bilo primerno za naše duše. 

Tedaj se je sam ponudil za hrano. O moja duša, kako velika in imenitna 

si. Samo Bog more utešiti tvojo lakoto in jo nasititi. Blagor duši, ki se 

združuje z Zveličarjem v sv. obhajilu. Kako si vendar velik, o človek!« 

__________________________________________________________ 

 

Domišljali so si da imajo vse v svojih rokah: Njegovo, komaj triletno 

javno govorjenje bo odnesel veter, čudežni dogodki bodo pozabljeni, 

peščico zvestih bodo utišali z grožnjami. V mraku velikega petka so za 

Njegovo zgodbo že postavili piko. Ampak zjutraj je bil kamen odvaljen, 

zaman so Ga iskali med mrtvimi. Njegovo popolno ljubezen je Oče 

nagradil: Velikonočno jutro Ga je pozdravilo med živimi. Preteklost, 

sedanjost in prihodnost je presijala neugasljiva svetloba: Kristus živi! 

Zato ne pozabi, da te išče po samotnih poteh kakor izgubljene ovce, da 

obvezuje tvoje rane, Dobri pastir. Čez osebne kalvarije vodi tvojo roko, s 

teboj išče smisel, upanje naše. S praznim grobom se vse spremeni. Aleluja! 

p. Pavle Jakop 

__________________________________________________________ 

 

Molitev za nove duhovne poklice:  Vsemogočni, in milostni Bog, pokaži 

nam svojo milosrčnost in usmili se našega naroda, ki v svojih težavah k 

tebi kliče. Tvoj Božji Sin je naročil, naj prosimo, da pošlji delavcev na 

svojo žetev: z zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji brezmejni dobroti 

mnogo svetih služabnikov, ki bodo pastirji naših duš. Vzemi iz našega 

naroda, v svojo sveto službo tiste, za katere veš, da bodo kot pravi apostoli 

neutrudno delali in se radostno žrtvovali za tvojo slavo, za Cerkev in za 

naše zveličanje. Amen.  

__________________________________________________________ 

 

Papež Frančišek mladim: »Sanjati prihodnost namreč pomeni naučiti se 

odgovoriti ne le zakaj živim, ampak za koga živim, za koga se splača dati 

življenje… Veličina človeka ni v tem, da imaš zadnji model avtomobila ali 

zadnjo tehnologijo, ki je dostopna na tržišču. Ustvarjeni ste bili za nekaj 

večjega! Marija je to razumela in rekla: »Zgodi se mi!«  

SADOVI DUHA pa so: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, 

dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje (Gal 5) 

__________________________________________________________ 

 

VABILA: 

 

➢ Slovesni praznik BINKOŠTI: Spoštovani bolniki, ostareli in invalidi, 

župnijska Karitas Kapla vljudno vabi na tradicionalno srečanje bolnih, 

ostarelih in invalidov naše župnije, ki bo v nedeljo, 5. junija 2022, 

z začetkom sv. maše ob 10.30. Priložnost bo tudi za prejem zakramenta 

bolniškega maziljenja. Po sv. maši sledi kosilo ter druženje. Prijave čim 

prej sporočite gospe Mariji Kašman (031743-625).     

➢ Slovesnost prvega sv. obhajila bo 12. junija ob 10.30, ko bo prvič h 

Gospodovi mizi pristopilo 9 otrok: Tilen Altenbaher, Gašper Cepec, 

Nik Črepinko,  Filip Garmut, Eva Pinter, Nik Štrablek, Anita Valtl, 

Amadeja Volmajer in Laura Volmajer. Podpirajmo družine z molitvijo.                            



                         

➢ V četrtek, 16. 6., bo praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi.  

➢ V nedeljo, 19.6., bo pred sv. mašo telovska procesija in tudi zahvalna 

sv. maša ob zaključku veroučnega leta. Otroci takrat dobite 

spričevala. 

➢ Molitveni dan za našo župnijo bo v četrtek, 23. junija, od 8. do 12.30 

ure. Povabljeni, da se vpišete v pripravljen razpored in  molite ob uri, 

ki vam ustreza. Hvala za molitev. 

➢ Enodnevno župnijsko romanje bo v soboto, 2. julija 2022 na Goričko, 

na še neodkriti kotiček Slovenije. Obiskali bomo župnijo Pertočo, 

kjer je tudi  mozaik p. Marka Rupnika. Sv. Jurij in Grad, kjer je 

največji grad v Sloveniji. Pot ni tako dolga, zato lepo vabljeni. Stroški 

romanja vključno s prevozom, kosilom in vstopnico za muzej je 25 

evrov. Prijavite se ga. Mariji Kašman ali g. 

župniku.  

➢ ORATORIJ 2022 z geslom Za božjo slavo 

bo letos na Kapli od 17. do 21. avgusta. 

Osrednji junak bo sv. Ignacij Lojolski, ki je 

kot ustanovitelj jezuitov pred 500 leti doživel spreobrnjenje in postal 

»božji vitez«… 

➢ Pari vabljeni na tečaj priprave na zakon. Več na: 

https://www.iskreni.net/priprave-na-zakon-2022-na-dlani/  

➢ Več na: https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda 

__________________________________________________________ 

 

Učiteljica: »Blanka, znaš že plavati?« – »Ja, učiteljica!« – »Kje si se 

pa naučila?« – »V vodi!«  

__________________________________________________________ 
Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. Jože Motaln, žpk,  
Telefon: 031 583 626, E-mail: joze.motaln@rkc.si  
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