
KJE IN KDAJ? 
Seminar bo potekal v Kulturnem domu 
v Poljanah nad Škofjo Loko, vsak petek 
od 6. 10. do 17.11. ob 19. uri. 
 

1. srečanje: 6.10.2017 – BOŽJA LJUBEZEN 
Predavatelj: br. Jožko Smukavec  
Pričevalka: Lea Čampa 

 

2. srečanje: 13.10.2017 – ODREŠENJE 
Predavatelj: mag. Simon Fortuna 
Pričevalka: Polona Jevšnik 
 

3. srečanje: 20.10.2017 – NOVO 
ŽIVLJENJE 

Predavateljica: Živa Štiglic 
Pričevalec: Vinko Kocjan 

 

4. srečanje: 27.10.2017 – PREJEM 
BOŽJEGA DARU  
(priprava na izlitje) 

Predavatelj/pričevalec: 
p. Peter Vrabec 

 

5. srečanje: 3.11.2017 – MOLITEV ZA  
PREJEM BOŽJEGA DARU  

Predavatelj: p. Mio Kekić DJ 
Pričevalec: Peter Nastran 

 

6. srečanje: 10.11.2017 – RAST V DUHU 
Predavatelj: br. Matej Štravs 
Pričevalec: Mojca Giacomelli 

 

7. srečanje: 17.11.2017 – POSNEMATI 
KRISTUSA  

Predavatelj: dr. Janez Cerkovnik 
Pričevanja udeležencev 

Glej,stojim pred vrati in trkam. 
(Raz 3,20) 
 
Stojim pred vrati tvojega srca. 
 

Dan in noč. 
 

Prihajam s svojo milostjo, 
z željo, da ti odpustim 
in te ozdravim 
te potolažim, 
ti dam novih moči, 
da te dvignem v svoje naročje, 
ti zacelim vse rane. 
 

Vse tvoje probleme poznam. 
Poznam tvojo osamljenost 
in vse tvoje bolečine. 
Še posebej poznam 
tvojo potrebo po ljubezni. 
Te žeja po ljubezni? 
Glej, mene žeja po tebi! 
 

Prinašam ti svojo luč, 
da razsvetli tvojo temo in vse tvoje dvome. 
Prihajam s svojo močjo, 
ki se ji ne more nihče upreti. 
 

Pridi, čakam te! 
Imam načrt za tvoje življenje. 
Prepusti se mi! 
Povabi me v svoje življenje! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SEMINAR ZA POŽIVITEV 
VERE IN IZLITJE 
SVETEGA DUHA 

 
 
 
 
 
 

Župnija Sv.  Martina Poljane nad 
Škofjo Loko  

HTTP://ZUPNIJA-POLJANE.RKC.SI 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PRIDIINPOGLEJ 
 



Župnija sv. Martina v Poljanah nad Škofjo 
Loko vabi vse, ki bi radi poživili vero v 
Boga in zaživeli v moči Svetega Duha, na 
seminar z naslovom: 
 

PRIDI IN POGLEJ! 
 

Skupaj bomo molili, premišljevali o 
skrivnostih naše vere, Božjih obljubah in 
poslušali pričevanja ljudi, ki jih je Jezus 
ozdravil, osvobodil in prenovil. 

S predavanji, pričevanji in poglobljeno 
osebno molitvijo se bomo pripravili na 
osebno izročitev svojega življenja Jezusu. 
Molili bomo, da Sveti Duh ponovno oživi 
darove, ki smo jih prejeli pri svetem krstu 
in sveti birmi. Gospod nam prinaša svojo 
luč, da bi razsvetlil našo notranjost, 
razblinil naše dvome, pregnal osamljenost, 
ozdravil vse, kar je ranjeno, nas dvignil v 
svoje naročje, da bi nam zašepetal: 

Ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči! 
Odpri mi svoje srce, da bom lahko vstopil 
in bival s teboj. Moj otrok si, ljubim te! 

Isti Sveti Duh, ki je na binkoštni dan 
napolnil apostole in v začetkih Cerkve prve 
kristjane, z enako močjo deluje tudi danes 
v našem življenju, če ga sprejmemo v veri 
in mu odpremo srce.  Njegovo delovanje 
pogosto prepoznamo po oživljeni zavesti, 
da je Jezus Kristus edini Odrešenik, živa 
Božja Beseda, ki nas vodi k resnični 
svobodi. 

Gospod ima z vsakim svoj načrt ljubezni, 
zato pridite in poglejte, okusite in 
spoznajte, kako dober in velik je Gospod! 
 
 

IZLITJE SVETEGA DUHA 
Izlitje Svetega Duha ali krst v Svetem Duhu, 
o katerem se govori v Katoliški karizm-
atični prenovi, je obnovljena zavest o 
delovanju Svetega Duha, ki smo ga že 
prejeli pri svetem krstu in sveti birmi, 
vendar v nas ni mogel polno zaživeti, ker 
smo večina prejeli krst kot dojenčki in 
nismo bili sposobni zavestno sodelovati. To 
je predvsem osebni korak prenove in 
spreobrnjenja ter zavestne izročitve. Znova 
povabimo v svoje življenje to Božjo moč, ki 
lahko spreminja našo notranjost, nas 
osvobaja vseh naših navezanosti, 
predsodkov, sebičnosti, samovolje, napuha, 
neodpuščanja in nas ozdravlja notranjih 
ran, ki so posledica naših grehov ali pa 
naših neljubečih, nepristnih, slabih 
medsebojnih odnosov. Te rane nam 
preprečujejo, da bi Sveti Duh lahko v 
polnosti deloval. 

Izlitje Svetega Duha usmerja človeka k 
slavljenju, ker mu odkriva in daje boljše 
umevanje Božjih Oseb, polnost ljubezni, ki 
se podarja v življenju Svete Trojice. Sveti 
Duh je gibalo ustvarjalne ljubezni, edinosti, 
veselja in polnega življenja. Sveti Duh nam 

poleg sedmerih darov daje tudi posebne 
milosti, imenovane »karizme«. Vsaka 
karizma je – za razliko od posvečujoče 
milosti, ki je dana za posvetitev posa-
meznika – namenjena skupnosti, Cerkvi, 
rasti bratske ljubezni. Tisti, ki mu je 
podarjena, je samo orodje, preko katerega 
deli Bog skupnosti svoje darove. Te 
karizme so zacvetele kot nove binkošti v 
Katoliški karizmatični prenovi in so eden 
od učinkov izlitja Svetega Duha. Karizma, ki 
na viden in izreden način odkriva živega 
Kristusa, ki deluje po svojem Duhu, je tudi 
dar jezikov. Glavni namen tega daru je 
slavilna molitev in izgrajevanje samega 
sebe. Po tem daru Sveti Duh z neizre-
kljivimi vzdihi moli v nas in nas vabi, da bi 
poveličevali čudovita in velika Božja dela. 

 

»Slišali so jih namreč, kako govorijo v jezikih 
in poveličujejo Boga.« 
(Apd 10,46) 
 
 
 Natanael mu je dejal: »Iz Poljan more biti 

kaj dobrega?« Filip mu je rekel: »Pridi in 
poglej!« (prim. Jn 1,46) 

 
 
 
 
 
 


