
 
 

              27. maj 2012  
 
 
 

NEDELJA B I N K O Š T I                                         

27.05.     
 

ob 7h      za farane 
ob 8.30   na Pernovem  za +Ano in oba Jožeta Štefančič, obl. 
ob 10h   za +Jožeta in Štefko Krajnc           

Ponedeljek MARIJA, MATI CERKVE – binkoštni ponedeljek         

28.05.                 ob 16h    na Gori  za +Frančiška Grobelnik  
ob 19h    za +Alojza Pogladič                                 

Torek Maksim Emonski                                                                    

29.05.            ob 19h    za +Jakoba Grobelnik, obl.                       

Sreda Ivana Orleanska                                                                       

30.05.       ob 19h    za +Ferdinanda Novak, obl.                     

Četrtek Obiskanje Device Marije – Petrovška Mati božja             

31.05.      ob 8h      na Pernovem  za +Frančiško Glušič, obl.  
ob 19h    za +Pepco Tepeš                                

Petek Justin – prvi petek                                                                         

01.06. ob 19h    za +Marjana Turnšek in rajne Vohove, obl.             

Sobota prva sobota - kvatre                                  

02.06.          ob 7h      za +Janeza Pohole                         

NEDELJA SVETA TROJICA                                           

03.06. 
 
  

ob 7h      za farane 
ob 10h   za +Janeza, Ivana in Marijo  Vetrih, obl.  
              SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA 
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                         MISLI OB BINKOŠTNEM PRAZNIKU 
 
   

 
 
 
 

Jn 20,19–23 
KRISTJANI OBDARJENI Z MILOSTJO SVETEGA DUHA 

 
Priznajmo – binkoštnemu prazniku ni lahko … Božič je prijeten družinski praznik – dete v jaslicah, darila, 
vse nekako romantično – in popolno, če ob tem še sneži … Veliki noči je že težje – smrt in vstajenje Jezusa 
Kristusa – s prijetnostjo si ne moremo več pomagati; toda večina ima le nekaj prostih dni – in prvi 
spomladanski dnevi tudi veliko pomenijo. 
Toda binkošti? »Sveti Duh, pridi, pošlji nam z neba svoje luči, podari svojemu ljudstvu, ki vate zaupa, sedem 
svetih darov …« Svetu Duh, Duh Božji? Kaj pa naj ob tem praznujemo? Kaj pa sploh je to? Da, govoriti o 
Svetem Duhu – to bo mnogo težje – in mnogi teologi, komisije in delovne skupine so si o tem že razbijali 
glave.  
Sveti Duh … Če ga že ne moremo preprosto opisati – ali bo v nas povzročil vsaj kakšno spremembo? Po čem 
bi naj danes pri nas spoznali prihod Svetega Duha?  
Tam, kjer je doma pravičnost, mir in veselje … Po njih sadovih jih boste spoznali. 
Veselje – v Katoliški cerkvi? Tu pri nas? Priznajmo da tega nam kristjanom pogosto ne pripisujejo kot vidne 
lastnosti. In zaradi naše zavrtosti pogosto to tudi drži: veselja, tega daru Svetega Duha, je včasih pri nas zelo 
malo čutiti. Gledamo malo napeto, redno izpolnjujemo svoje dnevne dolžnosti, govorimo o nedeljskih 
obveznosti – in imamo po možnosti še ves čas slab občutek, ker se katerih zapovedi nismo držali. Odkrito 
rečeno – ne verjamem, da je tu Sveti Duh uspešno pristal: »Pristanek je moral biti zaradi megle prav gotovo 
odložen …« 
Tam, kjer deluje Sveti Duh, kjer lahko deluje, tam je svoboda, navdušenje, upanje, zaupanje, tam se smejemo 
– tudi sami sebi – tam je sproščenost, čas, ljubezen. Po njih sadovih bi jih naj spoznali … 
Toda pogosto doživljamo razočarane in tarnajoče kristjane, ki govorijo o stresu in odklanjanju, ko zavestno 
širijo veselo sporočilo naše vere. Cerkev – to smo seveda mi. Od nas je odvisno, kako širimo svojo vero v 
svet.  
 
                                                                                                                                                                      Po: A. Schwarz 

Praznujemo binkošti, praznik 
Svetega Duha, Tolažnika, 
Posvečevalca in Zdravnika. On je 
Gospod, ki oživlja. Brez njega bi 
bila Cerkev mrtva. Morda tudi 
naše izsušene in ranjene duše 
potrebujejo njegov blagodejni 
obisk. Pridružimo se prošnji, s 
katero se danes Cerkev obrača 
nanj: »Duši madeže izmij, kar je 
suho, spet zalij in ozdravi rane 
vse!« 


