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Jezus se prikaže apostolom 
Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer 
so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam 
bodi!« In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko 
so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal 
mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: 
»Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.« 

Janezov evangelij 20,19-23 

BINKOŠTI 

Binkošti je grška beseda in pomeni petdeseti. Sedem tednov po pashi so Judje 
praznovali praznik žetve. To je bil vesel praznik zahvale, ko so se Bogu 
zahvaljevali za skorajšnjo žetev pšenice. Ta pomembni praznik poljedelskega 
izvora pa je kasneje dobil zgodovinski pomen. Spominjal je na duhovno žetev 
na Sinaju, na razglasitev desetih Božjih zapovedi oz. Postave. 

Ob prvih binkoštih po Jezusovem vstajenju pa se je Sveti Duh spustil na 
apostole, da bi jim dal luč in moč, da bi odslej lahko živeli po Jezusovi novi 
zapovedi, ki je zapoved ljubezni. Jezus, ki je luč sveta tudi nas vabi, naj bomo z 
njim luč. Apostoli, ko so prejeli Svetega Duha, so bili razsvetljeni z bleščečimi 
plameni na njihovih glavah. In to ne samo na zunaj! 

Pri birmi tudi mi prejmemo istega Svetega Duha.  

In kdo je Sveti Duh? Najbolj ga spoznamo po njegovih sadovih. Sadovi Svetega 
Duha so dejansko samo eno: to je ljubezen. Toda izrazi te ljubezni so številni. 
Sveti Pavel jih po Jezusovem zgledu našteje veliko: veselje, mir, 
potrpežljivost, krotkost, blagost, vztrajnost ...  

Zato: »Pridi, pridi, Sveti Duh, …« 

Prvo sveto obhajilo - Prihodnjo nedeljo, 31. maja bo v naši župniji pri maši ob 
9.30 slovesnost prvega svetega obhajila. Z obiskom šmarnične pobožnosti se 
pripravljajo na svoj praznik. Prvoobhajance in njihove družine priporočamo v 
molitev.  

Pridi, Sveti Duh, 
in daj nam veselja, 

da bomo lahko delili praznik s tistimi, 
ki so izgubili upanje! 

Pridi, Sveti Duh, 
na našo zemljo in dahni vanjo veselo oznanilo Jezusa Kristusa, 

za življenje ljudi! 

Pridi, Sveti Duh, 
na našo zemljo in daj, 

da v srcih ljudi vzplameni ogenj ljubezni do Boga! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. maj 

BINKOŠTI 

Marija, Pomočnica kristjanov 

     800  † Franc Gračner 
   930  †† Sinkovič in Stvarnik 
1800   za vse po vojni pobite na Slovenskem 
1030   Tremerje: † Zdenka Cerovšek 
1600   Miklavž: †† Angela Cencen  
                            in Dragica Vodušek 

PONEDELJEK, 25. maj 
Marija, Mati Cerkve 

     800  † Alojz Zakelšek 
1800   za spravo in zdravje v družini 

TOREK, 26. maj 
Filip Neri, duhovnik 

     800  † Jože Marodi 
1800  † Ivana Kastelic 

SREDA, 27. maj 
Alojz Grozde, mučenec 

     800  †† sorodniki Pintar 
1800   za ozdravljenje in družinsko deblo 
1900   Tremerje: † Ivo Bajželj (gr. 17) 

ČETRTEK, 28. maj 
German Pariški, škof  

     800   † Jože Mikelc 
1800   po namenu 

PETEK, 29. maj 
Maksim Emonski, škof 

     800  † Ivana Kastelic 
1800   † Ivana Kastelic 

SOBOTA, 30. maj 
Ivana Orleanska, devica 

     800  † Marija Bovha 
1800   † Ivan Končan (obl.) 

NEDELJA, 31. maj 

Nedelja Svete Trojice 
Obiskanje Device Marije; 

Petrovška mati božja 
- sklep šmarnic 

     800  †† Helena (obl.) in Franc Levec 
   930  † Ivo Bajželj (gr. 21) 
1800   † Angelca Pirtovšek 
1030   Tremerje: † Vinko Dobršek 
1600   Miklavž: † Mirko Babovič 
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