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6. velikonočna nedelja
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,15-21)
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje
zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal
pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna.
Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom
k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli
boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v
vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil
moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.«
Praznik Gospodovega vnebohoda, četrtek, 21. maj 2020
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših
krščanskih praznikov, ki so ga obhajali že ob koncu 4. stoletja. Praznik obhajamo
štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju
štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo.
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več
načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega
cerkvenega zbora, je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali
poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v
Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu
evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.
Binkoštna devetdnevnica
Devetdnevnica je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje Božje osebe Svetega
Duha. Prične se v petek po Jezusovem vnebohodom in traja vse do binkošti.
Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima poseben namen.
Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh med vnebohodom in
prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji za
to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To je bila devetdnevna
intenzivna molitev prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice.
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je to molitev za to, kar
je v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha, za Svetega Duha samega.
Na opozorilo blažene Elene je papež Leon XIII. vse verujoče pozval, da v času med
Jezusovem vnebohodom in binkoštmi molijo slovesno devetdnevnico za edinost
kristjanov "Goreči grm". Gre za povabilo k molitvi in prošnji, »da bi se ponovno
vrnili v gornjo izbo« in dan po Jezusovem vnebohodu začeli vsak dan klicati Svetega

Duha ter ga prositi za potrebe trenutnega dne. To se lahko zgodi na različne načine:
s spontano molitvijo, z molitvijo v Svetem Duhu - molitvijo v jezikih, molitvijo
kesanja, zahvaljevanjem in blagoslavljanjem, itd. Lahko dodamo še druge namene,
kakor nas vodi Sveti Duh.
Jezus bo svojo obljubo: »prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas« gotovo
izpolnil tudi nam, vendar se moramo za darove Svetega Duha potruditi.
Vabljeni k molitvi vsak dan med 7.30 do 8 h in med 17 h do 18 h.
Verouk - Sedaj ko so cerkve ponovno odprte, lahko pridete k nedeljski sveti maši.
Čeprav še ni pouka in s tem tudi verouka, vabljeni k šmarnicam, mogoče vsaj tisti
dan, ko je verouk. Takrat se bomo tudi dogovorili, kako bomo zaključili veroučno
leto in kako naprej.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 17. maj
6. velikonočna nedelja
Jošt, puščavnik
PONEDELJEK, 18. maj
Janez I., papež, mučenec
TOREK, 19. maj
Krišpin Viterbski, kapucin
SREDA, 20. maj
Bernardin Sienski, duhovnik

800 † Frančiška Verdev
930 † Leopold Esih
1800 † Darka Cizej
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
1600 Miklavž: †† Jože Medved in iz druž. Petrovič
800 na čast nadangelu Mihaelu
1800 † sestra Milka (obl.)
800 po namenu
1800 po namenu
800 † Frančiška Verdev
1800 po namenu
1900 Tremerje: po namenu

ČETRTEK, 21. maj
Gospodov vnebohod

800 † Ivan Dolenc
1800 † Jelka Gačnik (obl.)

PETEK, 22. maj
Emil (Milan), mučenec

800 po namenu
1800 po namenu
1900 Tremerje: po namenu

SOBOTA, 23. maj
Servul Tržasški, mučenec
NEDELJA, 24. maj
7. velikonočna nedelja
Marija, Pomočnica kristjanov

800 po namenu
1800 po namenu
800 † po namenu
930 † Silvo Platovnjak
1800 za žive in †† Tomažičeve
1100 Tremerje: † Alojzija Centrih
1600 Miklavž: † Mirko Babovič
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