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7. velikonočna nedelja 

 

Enodušno so vztrajali v molitvi 

Smo sredi »devetdnevnice« v pripravi na binkošti. To je edina devetdnevnica, ki je 
ne obhajamo le zasebno, ampak tudi v bogoslužju. V dneh med vnebohodom in 
binkoštmi so berila pri maši in pri molitvenem bogoslužju osredinjena na temo o 
Svetem Duhu. Cerkev nam želi pomagati, da bi vsako leto podoživeli izkušnjo prve 
skupnosti, ki je zbrana v dvorani zadnje večerje ob Mariji v pričakovanju Svetega 
Duha. Isti namen ima tudi izbira današnjega prvega berila, ki doseže svoj višek v 
stavku: »Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo 
Marijo in z njegovimi brati.« 

Kot lahko vidimo, ne gre za preprosto pričakovanje, ampak za molitveno 
pričakovanje. Molitev je duša in vsebina tega pričakovanja. Lahko bi rekli, da je 
molitev prevladujoča tema današnje nedelje. Tudi evangelij nam namreč predstavi 
odlomek iz Jezusove velikoduhovniške molitve. Jezus nam ne govori o molitvi, 
ampak moli vpričo svojih učencev in nam tako v živo pokaže, kakšna mora biti 
molitev resničnih Božjih otrok. 

Na binkošti se za vso Cerkev ponavlja tisto, kar se je zgodilo v Jezusu, njeni glavi, 
ob krstu v Jordanu. »Ko je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo in 
Sveti Duh je prišel nadenj« (Lk 3,21 sl.). Jezusova molitev je odprla nebo in 
priklicala Svetega Duha. Krst so bile Jezusove binkošti in binkošti so bile krst 
Cerkve. V obeh primerih je skrivnostni ključ v molitvi. Zgovorna je vztrajnost, s 
katero Apostolska dela povezujejo prihod Svetega Duha in molitev. Molitev je 
edino orožje, ki ga imamo, da bi prejeli Svetega Duha. Čarovnik Simon je poskušal 
priti do njega po drugi poti, hotel si ga je kupiti; toda vemo, da je bil namesto moči 
Svetega Duha deležen Petrovega prekletstva. Neke vrste greh simonije je sleherni 
poizkus ali pa zahteva, da bi prejeli Svetega Duha, ne da bi se zatekli k molitvi. 
Jezus je izrecno povezal dar Svetega Duha z molitvijo: 

»Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj 
bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo« (Lk 11,13). 

R. Cantalamessaza za 7. velikonočno nedeljo 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 3. junija po večernicah. 

Sklep veroučnega leta bo v nedeljo, 8. junija pri maši ob 9.30. Veroučenci ste 
povabljeni, da darujete šolske potrebščine (zvezke, svinčnike, barvice, lepila…) za 
sovrstnike v BiH in podarjene stvari prinesete v tem tednu ali na zaključek 
verouka. Zbrane potrebščine bomo peljali v Odžak, kjer delujejo sestre 

Frančiškanke Marijine misijonarke in jih bodo razdelile med šolarje. Prav tako 
bomo sestram posredovali denarna sredstva, ki jih boste v ta namen darovali v 
župnijski pisarni ali v nabiralnik »Za poplave – BiH«. Bog povrni! 

Prvi petek in sobota v mesecu: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v 
petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši ter v soboto 
k molitvi za svetost duhovnikov.  

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v maju skrbeli čiščenje in krašenje 
naših cerkva. V mesecu juniju župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce 
in Polule. 

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov: Srečanje vseh, ki se zaradi 
starosti ali zdravstvenih težav ne zmorejo več redno obiskovati bogoslužja, bo 
letos v nedeljo, 15. junija pri sveti maši ob 9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. junij 

7. velikonočna nedelja 

Justin, mučenec 

     800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930   † Mirko Babovič (obl.) 
1800   † Ana Kamšak (gr. 26) 
1030   Tremerje: † Ivan Knešak (5. obl.) 

PONEDELJEK, 2. junij 
Marcelin in Peter, muč. 

   800  † Ana Kamšak (gr. 27) 
1800   †† Rudolf (obl.), Terezija in Bojan Sumrak 

TOREK, 3. junij 
Karl Lwanga, mučenec 

     800  † Ana Kamšak (gr. 28) 
1800   †† Rudi in Fanika Šlander, Marija Centrih 
           in za varstvo Sv. Duha 

SREDA, 4. junij 
Peter Veronski, redovnik 

   800    † Ana Kamšak (gr. 29) 
1800   †† iz družine Glančnik in po namenu 

ČETRTEK, 5. junij 
Bonifacij, škof, mučenec 

   800    † Ana Kamšak (gr. 30) 
1800   † sosed 

PETEK, 6. junij 
Norbert, škof – prvi petek 

   800    Mariji v zahvalo in priprošnjo 
1800   po namenu 

SOBOTA, 7. junij 
Robert, opat 

   800    po namenu 
1800   † Marija Bovha 

NEDELJA, 8. junij 

BINKOŠTI 

Medard, škof 

     800  † Štefanija Vaupotič (30. dan) 
   930  †† iz družine Sinkovič 
1800   † Marija Pristovšek 
1030   Tremerje: †† iz družine Sevšek 
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