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31.NED= BINKOŠTI MARIJINO OBISKANJE   7- za žu-
pljane, V zahvalo Ptujskogorski MB,za zdravje
10. ,Andrej Kurnik, . Kristina, Pavel Sagadin   

1. PON= MARIJA MATI CERKVE  8.- po n..Br.18.-zdravje
2.TOR=ERAZEM              8 .- po namenu

3.SRE=KAREL 9.-NA ČREŠNJEVCU DEK.DUHOVNIKI Z
NADŠK. G.ALOJZIJEM CVIKLOM

4.ČET =KVIRIN                  8.-po namenu 
5.PET=BONIFACIJ  18- m.za duh. Pavel Sagadin 8. dan

6.SOB=NORBERT.     Ž.-18 -Mirko Dovnik 
7.NED=PRESV.TROJICA,  ROBERT     7.- za farane,
Franc Šticl,strši Pristovnik, Franc, Tilka,starši Kram-
berger-Jerič  za v, pokoj otrok umrlih pred rojst. 10.

Frančiška Erker,  Slavko Kovač, strš Ogrinc,
Marija,Štefan Jug obl,       

ŽUPNIJA LAPORJETR.R.56044300002921366 
BIRMA bo v jeseni, PRVO OBHAJILO junija,

odvisno od sodelovanja otrok in  staršev 

JEZUS: »Kar koli boste prosili Očeta
v mojem imenu, bom storil, 

da bo Oče poveličan v Sinu.«

LEPOTICA –  »V soboto sem spoznal dekle. Prava
lepotica.  Rekla mi je,  da me bo poklicala takoj  po
službi. In pomisli, klica še kar ni. Uboga revica dela
že 72 ur skupaj.« UČINEK TABLET – »Te pomirjevalne
tablete so pa res izvrstne, gospod doktor,« pravi pacient
zdravniku,  »ko  sem  jih  zaužil,  sem  se  nehal  razburjati
zaradi vašega visokega računa.«

Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi! Kakor je Oče

mene poslal, tudi jaz vas
pošiljam.«

In ko je to izrekel, je dihnil
vanje in jim dejal: »Prejmite

Svetega Duha!
dihnil vanje: simbolizem tega dejanja je povezan 
s poročilom o stvarjenju človeka 1 Mz 2,7 gr.: 
kakor je Bog »vdihnil« človeku v nosnice 
»dah/duh življenja«, Jezus svojim učencem 
»vdihne« Svetega Duha, Duha večnega življenja.

Katerim grehe odpustite, so
jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.«

Katoliško in pravoslavno izročilo menita, da je 
oblast odpuščati grehe dana le članom 
apostolskega zbora in njihovim naslednikom 

Jn 20,19–23

OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE

Binkoštni praznik je, kot smo slišali v prvem
berilu iz Apostolskih del, rojstni dan Cerkve.

Kot takega ga je krščanska skupnost obhajala
v prvi polovici 3. stoletja, in sicer petdeseti dan
po veliki noči. Apostoli poročajo, da se jim je

vstali Kristus prikazoval štirideset dni, potem pa
se je dvignil v nebo k svojemu Očetu v slavo.
Apostoli so se vrnili v Jeruzalem in se tam ob
Mariji, Jezusovi materi, v molitvi pripravljali na
prihod obljubljenega Tolažnika. Prejeli so ga v
podobi ognjenih jezikov. Sad tega prihoda je

bil, da so prej plašni apostoli postali
pogumni oznanjevalci blagovesti o

vstalem Jezusu. 
Tisti dan se je dalo krstiti okoli tri tisoč ljudi.

Evangelist Luka, pisatelj Apostolskih del, pravi,
da so bili Judje zbrani v Jeruzalemu iz vseh

delov rimskega cesarstva. Slišali govoriti
apostole vsak v svojem jeziku. Jezik, ki so
ga govorili apostoli, nekdanji ribiči in
delavci, nepismeni ljudje, je bil jezik

ljubezni, govorica Svetega Duha.
Medsebojna ljubezen Kristusovih

učencev je »oživljajoči Duh«
Cerkve, ki jo gradimo vsi. 
Apostol Peter v svojem prvem pismu
spodbuja vernike, naj se dajo kot »živi

kamni« vzidati v duhovno stavbo, katere
temeljni kamen je Jezus. V stavbi je
pomemben vsak kamen. Vsi skupaj

sestavljamo trdne stene.
Neka zgodba pripoveduje o kristjanu, ki je 
redno hodil k maši, drugače pa v župniji ni nič 
sodeloval, rad je le kaj »pošimfal«. Nekoč se 
mu je sanjalo, da je umrl. Ko je prestopil prag 
večnosti, je zagledal prelep tempelj, ki so ga 
občudovali vsi nebeščani. Naš kristjan je v 
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stropu tega templja takoj odkril luknjo. »Zakaj 
je ta luknja?« je vprašal najbližjega angela. 
Angel mu je odgovoril:
»Ta luknja je nastala po tvoji krivdi.
Bog je določil tebe, da bi zadelal to

luknjo, ti pa si imel vedno druge skrbi
in nikoli nisi prišel do tega, da bi
izpolnil dolžnost, ki ti jo je zaupal
Bog.« Mož se je prebudil in sanje so ga

izučile: od tega dne ni več stal križem rok in ni
kritiziral dela drugih, temveč  je pridno

sodeloval povsod, ker so ga potrebovali.
Tudi vsakomur od nas je Bog dal posebno 
nalogo v življenju in pomoč Svetega Duha, 
modrega graditelja Cerkve. »Kakor je Oče en, 
pošljem tudi jaz vas. Prejmite Svetega Duha!« 
To Jezusovo naročilo ne velja samo 
apostolom, temveč tudi nam vsem.

Po: S. Čuk, Misli srca

  

Prihod Svetega Duha
APOSTOLSKA DELA 2 1 Ko je prišel binkoštni 
dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.  
binkoštni dan db. petdeseti dan (gr. pentekosté); mišljen je 
petdeseti dan po prazniku pashe (velike noči).  
Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi 
se bližal silovit vihar, in napolnil vso 
hišo, kjer so se zadrževali. 
 Prikazali so se jim jeziki, podobni 
plamenom, ki so se razdelili, in nad 
vsakim je obstal po eden.  Ob tem je 
simbolično nakazano univerzalno poslanstvo Cerkve, ki je 
zmožna oznanjati evangelij vsakemu narodu v njegovem 
lastnem materinem jeziku.

 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom 
in začeli so govoriti v tujih jezikih, 
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, 
pobožni možje iz vseh narodov pod 
nebom.   
Tu niso mišljeni samo romarji, ki so za binkoštni praznik 
prišli v Jeruzalem, temveč tudi Judje iz diaspore, ki so se iz
različnih verskih nagibov vrnili v Jeruzalem.

 Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala
množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker 
jih je vsakdo slišal govoriti v svojem 
jeziku.
7 Strmeli so, se čudili in govorili: 
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, 
Galilejci?
 Kako, da jih slišimo vsak v svojem 
materinem jeziku?
 Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki 
prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in 
Kapadokiji, v Pontu in Aziji,  
Narodi so našteti po vrstnem redu od vzhoda proti zahodu 
in simbolizirajo ves naseljeni svet. Čeprav je tu beseda še 
zmerom samo o Judih, se vendar ob tem že poraja misel o 
univerzalnosti Cerkve, ki je nakazana že v Lk 24,47 in ki 
bo nato povsem prevladala v Apd.

 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v 
libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz 
Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in 
Arabci - vsi jih slišimo, kako v naših 
jezikih oznanjajo velika Božja dela!« 
spreobrnjenci db. prozeliti, pogani, ki so se spreobrnili k 
judovstvu ne samo v izpolnjevanju postave, temveč so 
sprejeli tudi obrezo.

 Vsi so bili osupli in si tega niso znali 
razložiti. Drug drugega so spraševali: 
»Kaj naj to pomeni?«
 Nekateri pa so se norčevali in govorili: 
»Sladkega vina so se napili.« 

Peter govori na binkoštni praznik: Tedaj je 
vstal Peter z enajsterimi, povzdignil 
glas in jih nagovoril: »Judje in vsi, ki 
prebivate v Jeruzalemu! To védite in 
prisluhnite mojim besedam!

Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite,
saj je šele tretja dnevna ura,
tretja dnevna ura je pribl. ob devetih dopoldne.

  temveč izpolnjuje se, kar je bilo
napovedano po preroku Joélu:

 In zgodilo se bo v poslednjih dneh,  govori Bog:
razlil bom od svojega Duha čez vse meso, in
prerokovali bodo vaši  sinovi in vaše hčere in

vaši mladeniči bodo gledali videnja in vaši
starci bodo sanjali v sanjah.

PRIDI, DA, PRIDI
Pridi,

da, pridi, moj Bog.
Pridi s svojim ognjem in me razžari,
pridi s svojim dihom in me poživi,

pridi in me vzravnaj,pridi s svojo ljubeznijo
in me napolni z navdušenjem.

Pridi, ki zdraviš rane in vse oživljaš,
pridi v vseh ljudeh,

ki ljubijo in iščejo mir.
Pridi v vseh stvareh,

s katerimi se srečujem,
pa vendar mi ostajajo tuje.
Pridi, da, pridi. Anton Rotzetter
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