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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,26-27;16,12-15)  
Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta, 
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni. Pa 
tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni. Še mnogo 
vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride 
on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč 
govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam 
bo oznanjal prihodnje reči. On bo poveličal mene, ker bo 
jemal iz mojega in oznanjal vam. Vse, kar ima Oče, je moje; 
zato sem rekel, da bo jemal iz mojega in oznanjal vam. 
 

Na binkoštni praznik se je Cerkev v minulih dneh pripravljala z molitvijo, z vztrajno 

in ponavljajočo prošnjo Bogu za ponovno izlitje Svetega Duha nad nas. Tako je 

Cerkev ponovno doživela to, kar se je zgodilo na njenih začetkih, ko so apostoli 

zbrani v dvorani zadnje večerje v Jeruzalemu ‘enodušno vztrajali v molitvi z ženami 

in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati’ (Apd 1,14). Zbrani so bili v 

ponižnem in zaupljivem pričakovanju, da se bo izpolnila Očetova obljuba o kateri 

jim je govoril Jezus: ‘Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu ... prejeli boste 

moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas' (Apd 1,5.8). 

To kar nam želi reči Cerkev je, da je Duh stvarnik vseh stvari ter Sveti Duh, ki ga je 

Kristus poslal od Očeta nad skupnost njegovih učencev eden in isti Duh. Stvarjenje 

in odrešenje sta povezana med seboj in dejansko izražata eno in isto skrivnost 

ljubezni in zveličanja. Vera v Duha Stvarnika in vera v Duha, ki ga je Vstali Kristus 

podaril apostolom in ga podarja vsakemu od nas, sta tako neločljivo povezani. V 

Svetem Duhu namreč prepoznamo v Kristusu Gospoda in v njem lahko tudi 

izpovemo vero Cerkve: da je 'Jezus Gospod'. 

Božji dih je življenje. Sedaj Gospod dahne v našo dušo novi dih življenja, Svetega 

Duha, svoje najgloblje bistvo in nas tako sprejme v Božjo družino. Z krstom in birmo 

nam je na poseben način dal ta dar, z zakramentoma evharistije in svete spovedi pa 

to nenehno ponavlja. Gospod dahne v našo dušo dih življenja. Vsi zakramenti, vsak 

na lasten način, dajejo po delovanju Svetega Duha v njih, človeku Božje življenje. 

Misli Benedikta XVI. 

Prvo sveto obhajilo - Prihodnjo nedeljo, 27. 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.  

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Dom sv. Jožefa vabi danes, 20. maja ob 16. uri na dan odprtih vrat. 
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BINKOŠTI 

Bernardin Sienski, duhovnik 

     800   † Rafael Trobiš 
   930  † Božidar Safran 
1800   † Pavel Mejaš 
1100   Tremerje: za žive in †† župljane  
                              in dobrotnike 
1600   Sv. Miklavž: †† Veronika  in Alojz  Zakelšek 

PONEDELJEK, 21. maj 
Marija, Mati Cerkve 

- binkoštni ponedeljek 

     800   po namenu 
   800  † Anton Benedik (gr. 1) 
1800   † Ljudmila Palir 

TOREK, 22. maj 
Marjeta Kasijska, redovnica 

     800   po namenu 
   800  † Anton Benedik (gr. 2) 
1800   po namenu 

SREDA, 23. maj 
Servul Tržaški, mučenec 

  800  † Dušan Kočevar 
  800  † Anton Benedik (gr. 3) 
1800   po namenu 
1900  Tremerje: †† Angela Lampret  
                               in Berta Sevšek 

ČETRTEK, 24. maj 
Marija Pomočnica Kristjanov 

    800   † Anton Benedik (gr. 4) 
1800   v čast majniški Kraljici 

PETEK, 25. maj 
Beda Častitljivi, duh., c. uč. 

    800   † Anton Benedik (gr. 5) 
1800   † Marija Vrenko 

SOBOTA, 26. maj 
Filip Neri, duhovnik 

   800   † Anton Benedik (gr. 6) 
1800 ++  † Ivan Vrečer 

NEDELJA, 27. maj 

Sveta Trojica 

Alojzij Grozde, mučenec 

     800   † Anton Benedik (gr. 7) 
   930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1100   Tremerje: † Stanko Sinkovič 

1600   Sv. Miklavž: † Mirko Babovič (obl.) 
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