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  JUNIJ - ROŽNIK

9.NED= KATEHETSKA N., BINKOŠTI,   7.- za žive in
pokojne farane, PO namenu katehetov, 10.-
Jožef,Štefanija Anton Ačko, Vili Arbeiter obl.,

Miodrag Aksentijevič obl., Marija Vantur,Karl Berglez
Franc Koščak obl

10-PON=MARIJA MATI CERKVE  8.- po n.Brezmadežne               

11-TOR= BARNABA                             8.- Po namenu.  
 12.SRE= ADELAJDA               Po namenu

13.ČET= ANTON PADOVANSKI  8.-Po namenu  
14-PET= VALERIJ IN RUFIN     18.-Anton Javernik          

15-SOB= VID Ž=18.-Marija,Elizabeta,Martin,Blaž Žist  
16.-NED  MARCELIN IN PETER.7.-za žive, pok.župljane,

umrle pred rojstvom,Franci,Tilčka,starši
Kramberger-Jerič 10.-, p.Robar–Kodrič in v zahvalo,
Marija Urlep, Karl Brglez,   Marija Vantur          Anton

Primožič, Albin Pernat, Martina Sagadin, Magda
Kavčič, SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIŠKO

MAZILJENJE       

ZAHVALA ŠMARNIČARJEM na Žabljeku,Križnem
Vrhu Hošnic pri Pirševi kapelii,Majerovem križu

MARIJA MATI NE POZABLJA
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

  BIRMANCU ZA NA POT
 V ŽIVLJENJE:

PRESVETA TROJICA BOG OČE, SIN,
SVETI DUH,

PEČATOM SVETEGA DUHA   TI  DAJE
DRAGOCENI  DAR NEPRECENLJTVE

VREDNOSTI TO JE          
JEZUSOVO SRCE 

POLNO ŽIVLJENJA - SV.DUHA, 
IN    MARIJINO SRCE, 

VSEMOGOČNOST MATERINSKE
PRIPROŠNJE  IN VARSTVA.

»KARKOLI BOSTE PROSILI OČETA V
MOJEM IMENU, BOM STORIL.« Jezus na

zadnji večerji. S tem mi pravzaprav daje
samega sebe »VZEMITE, JEJTE…«  

VSAK DAN NASLONI SVOJO GLAVO NA TA IZVIR
ŽIVLJENJA, MILOSTI IN POMOČI! 

 POSEBEJ ŠE PROSIMO ZA TISTE, KI SO  TA TRENUTEK NAJBOLJ
POTREBNI TVOJEGA USMILENJA – ŽIVI ALI MRTVI. AMEN!

POSEBEJ PRIPOROČAM TVOJEMU
USMILJENJU VSE ,KI SE NE ZAVEDAJO

NEIZMERNE VREDNOSTI SVETE MAŠE…
NEIZMERNEGA  BOGATSTVA TVOJE

PRISOTNOSTI V SVETI HOSTIJI

Ako me ljubite, 
ohraníte moje zapovedi. 
In jaz bom prosil Očeta 

in vam bo dal 
drugega Tolažnika, 

da ostane pri vas vekomaj. 

Tolažnik Sveti Duh pa, 
ki ga bo Oče poslal 

v mojem imenu, vas bo 
učil vsega in

spomnil
vsega,

kar sem vam
povedal.

(Jn 14,15–16.26) 

Prihod Svetega
Duha

APOSTOLSKA DELA 2 1 Ko je prišel binkoštni
dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 

2 Nenadoma je nastal z neba šum, kot
bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso

hišo, kjer so se zadrževali.  
3 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.

4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim
Duhom in začeli so govoriti v
tujih jezikih, kakor jim je Duh

dajal izgovarjati.
5 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.
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6 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?
8 Kako, da jih slišimo vsak v svojem

materinem jeziku?
9 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.

10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v
libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz

Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
11 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.

»Prejmite Svetega Duha!«   
 19 Pod noč tistega dne, prvega v tednu,

ko so bila tam, kjer so se učenci
zadrževali, vrata iz strahu pred Judi

zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje
in jim rekel: »Mir vam bodi!«  

(19-23) tistega dne, prvega v tednu tj. na poznejšo nedeljo; cerkveno
izročilo je v glavnem menilo, da je bil Duh sicer dejansko podeljen na
Veliko noč, vendar drugače (delno, prehodno ali kot jamstvo) kot na
binkošti (ko je bil dan v polnosti in dokončno); po mnenju nekaterih
razlagalcev pa je tu oznaka časa povsem simbolična in zaznamuje

eshatološko nedeljo, na katero je prišel Duh (in s tem na zgodovinski
ravni sovpada z binkoštmi).

20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke in
stran. Učenci so se razveselili, ko so

videli Gospoda.  
21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir

vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi
jaz vas pošiljam.«  

22 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.

23 Katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim

zadržani.«  

SVETI DUH DELUJE TUDI PO NAS, DANES,
TUKAJ

Na prve binkošti so bili apostoli napolnjeni s 
Svetim Duhom in njegovo ljubeznijo. Sveti 
Duh jih je posvetil in obdaroval s svojimi 
darovi. Tako so bili pripravljeni na sovje 
apostolsko delovanje in izpolnjevanje 
Kristusovega naročila, naj gredo po vsem 
svetu in oznanjajo evangelij, krščujejo v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, 
odpuščajo grehe in izpolnjujejo zapoved 
ljubezni. 
Polni veselja, zaupanja in Božje moči so se 
po tem posvečenju Svetega Duha apostoli 
predali utrjevanju Božjega kraljestva. 
Zaživela je Cerkev, ki živi in deluje in se 
razširja med narode vsega sveta – vse do 
danes. Z binkoštmi se je začela doba 
Svetega Duha, ki s svojo ljubeznijo 
posvečuje celotno človeštvo – ob 
sodelovanju vseh krščenih, vcepljenih v 
Kristusa in njegovo skrivnostno telo.     

Današnjo dobo kljub velikemu tehničnemu in
kulturnemu napredku, kljub zmanjšanim 
razdaljam med ljudmi vseh celin in dežel in 
kljub kričanju o dolžni povezanosti med 
človeštvom označuje razdor in sovraštvo ali 
vsaj pomanjkanje ljubezni. Greh ločitve in 
needinosti je še zelo navzoč povsod po 
svetu.
Katoliška cerkev si ne zapira oči in ušes 
pred stvarnostjo časa in ne ostaja 
pogreznjena v molk. Preko rimskega škofa –
papeža –  zapovrstjo pošilja v svet poslanice
o miru in pravem sožitju med narodi. Preko 
vseh svojih škofov na mnogih zborovanjih in 
srečanjih išče poti, kako sodobnemu svetu 
približati Kristusov rešnji nauk in kako 
povesti človeški rod do vesoljne edinosti in 
ljubezni.
Tudi mi se odprimo Svetemu Duhu, da bo 
mogel po nas in naših delih preplaviti svet. 
Da bo tudi iz našega življenja prihajal 
pozdrav »Mir vam bodi!« in bodo po njem 
ljudje spoznavali Duha resnice, pravičnosti, 
miru. S tem bo rasla v nas in naši bližini 
srčika krščanske postave: to je Ljubezen. Po: S.

Janežiču

Danes obhajamo binkošti. Prihod Svetega 
Duha je izpolnitev Jezusove obljube in 
Božji dar. Apostol Pavel v današnjem 
berilu pravi:

 »Vsakomur se daje razkritje Duha v
korist vseh.«

Sveti Duh je nenehno prisoten v naših 
srcih kot vez med Bogom in občestvom 
Cerkve, katere členi smo kristjani. 
Vzdržujmo nevidne vezi z Jezusom in se 
sproti presojajmo! 
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