
S poglobljeno osebno molitvijo se bomo 

pripravili na osebno izročitev svojega 
življenja Gospodu Jezusu. Molili bomo, 

da Sveti Duh v nas ponovno oživi vse 
darove, ki smo jih že prejeli pri svetem 
krstu in sveti birmi, da bi z njimi služili 

Cerkvi in širili Božje kraljestvo. Njegova 
luč naj razsvetli našega duha, razblini 
naše dvome, odstrani naše predsodke, 

predvidevanja, pomisleke, ozdravi naše 
medsebojne odnose, osamljenost, zaceli 

naše rane. Gospod nas želi dvigniti v 
svoje naročje, da bi nam zašepetal 
besede ljubezni: 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! Dragocen si mi! 
Gospod ima z vsakim svoj načrt 
ljubezni. Okusite in spoznajte, kako 

dober in velik je Gospod!   
 
»O globočina Božjega bogastva in 

modrosti in spoznanja!« (Rim 11,33)  
 

 

Seminar poteka v župniji sv. 
Petra v Radovljici 

vsako sredo 
 

od 16. 10. do 20. 11. 2019     

po večerni sveti maši 
 

1. BOŽJA  LJUBEZEN 16. 10. 2019 

Predavatelj: Gregor Čušin 
Pričevalka: Barbara Vevar 

 

 
2.  ODREŠENJE  23. 10. 2019 

Predavatelj: Mag. Boštjan Hari 
Pričevalec:  Vid Planinc 

 

 
3. NOVO  ŽIVLJENJE 30. 10. 2019 

Predavatelj: dr. Janez Cerkovnik 
 Pričevalka: Sabina Lenarčič 

   

 
4. PREJEM BOŽJEGA DARU 

6. 11. 2019 (priprava na izlitje) 

Predavatelj: dr. Peter Nastran 
Pričevalec: Matjaž Grčar 

 
 

5. MOLITEV ZA IZLITJE 

 SVETEGA DUHA 
13. 11. 2019 

Predavatelj: p. Mio Kekić 
 

6. RAST V KRISTUSOVEM DUHU 

20. 11. 2019 
Predavatelj: g. Ciril Čuš 

Pričevalec: br. Jožko Smukavec 

SEMINAR ZA IZLITJE 
SVETEGA DUHA 

V CERKVI SV. PETRA 
V RADOVLJICI 

 

 
 

Sveti Duh, Ti  neprecenljivi zaklad in 
modrost Najvišjega, ki z neminljivo 

ljubeznijo povezuješ, Ti sijajna Luč, ki 
razsvetljuješ, oživljaš, tolažiš, očiščuješ, 
ozdravljaš in daješ novo življenje! Z 

Marijo, Tvojo nevesto, Te vabim in 
kličem: Pridi! Izlij se ponovno v moje 

življenje! Ozdravi moje rane, spremeni 
moj pogled, moje mišljenje, poživi mojo 
vero, očisti me, preoblikuj me, daj mi 

novo spoznanje. Obdari me s svojimi 
mogočnimi darovi! Naj zagori v moji 
notranjosti plamen Tvoje ljubezni z 

novim žarom, da bom v njegovi moči 
rastel, ljubil, služil, se veselil življenja v 

potrpežljivosti in zvestobi Bogu ter   
svojim bližnjim. Pomagaj mi živeti 
krepostno, v povezanosti s Teboj! 
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V sodelovanju s Katoliško karizmatično 

prenovo vabimo vse, ki bi radi poglobili 
svojo vero in polno zaživeli v moči 

Svetega Duha, na šesttedenski seminar 
za 
 

IZLITJE  SVETEGA DUHA 
 

 
 

Bi radi okusili moč Božje ljubezni, 
prejeli tolažbo ali ozdravljenje, novo 

spoznanje, bili napolnjeni z veseljem in 
navdušujočim izkustvom živega Boga?  
Isti Sveti Duh, ki je na binkoštni dan 

napolnil apostole in prve kristjane z 
gorečnostjo, deluje tudi danes z enako 

močjo in želi vstopiti v naše življenje, če 
mu le hočemo odpreti srce in ga sprejeti 
v veri. Njegovo delovanje spoznamo po 

oživljeni zavesti, da je Jezus Kristus naš 
edini Odrešenik, učlovečena Božja 
Beseda, ki nas vodi k izviru žive vode, k 

resnični svobodi božjega posinovljenja 
in k pravemu, dejavnemu krščanskemu 

življenju. 

Izlitje Svetega Duha ali krst v Svetem 

Duhu, o katerem govori Katoliška 
karizmatična prenova, 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 
majhni otroci in nismo bili sposobni 
zavestno sodelovati. To je predvsem 

osebni korak prenove in spreobrnjenja 
ter zavestne  izročitve  Bogu, ki lahko 

spreminja našo notranjost, nas 
osvobaja vseh naših navezanosti, 
predsodkov, sebičnosti, samovolje, 

napuha, obsojanja, kritike, 
neodpuščanja, užaljenosti, zamer  itd. 

 
»Na zadnji, najbolj slovesni dan 
praznika, je Jezus stal tam in 

zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k 
meni in naj pije. Kdor vame veruje, 
bodo iz njegovega osrčja tekle reke 

žive vode!« (Jn 7, 37-38) 

 

 
 

 
 
Izlitje Svetega Duha usmerja človeka k 

slavljenju, ker mu odkriva polnost 
ljubezni, ki se podarja v življenju Svete 
Trojice. Sveti Duh je gibalo ustvarjalne 

ljubezni, edinosti, veselja in polnega 
življenja. Sveti Duh pa nam poleg 
sedmerih darov daje tudi posebne 

milosti, imenovane »karizme«. Vsaka 
karizma je - za razliko od posvečujoče 

milosti, ki je dana za posvetitev 
posameznika  – 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, 

katerega glavni namen je slavilna 
molitev in izgrajevanje samega sebe. 

Sam Sveti Duh  z neizrekljivimi 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) 
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