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BINKOŠTI
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-23)
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam,
kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se
razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet
rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas
pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
BINKOŠTI
Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda
Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in
Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh.
Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in
življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev,
izbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni
povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu – Apostolskih
delih – binkošti zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel
svoje delovanje s programskim govorom v nazareški shodnici, ki ga je sklenil z
opozorilom, da so vsi poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem
krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu
nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo
Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod
vodstvom Svetega Duha.
Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku Cerkve,
ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju Cerkve na njeni poti napredovanja.
Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot
prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo je tudi obrat Cerkev k poganom. Po
molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi Cerkev pri
njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija.
Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste Tag' (petdeseti
dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste' (hemera), kar pomeni petdeseti
(dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja
do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa.

Verouk – Veroučno leto bomo zaključili po posameznih razredih:
1. razred 3.
junija, 2. razred 9. junija, 3. razred 31. maja, 4. razred 1. junija, 5. razred 8. junija,
6. razred 9. junija, 7. razred 10. junija in 8. razred 11. junija. Razen
prvoobhajancev bo sklep pri maši ob 18. uri, dobimo se ob 17.15. K maši lepo
vabljeni tudi starši. Za sklep 9. razreda se bomo še dogovorili v sredo pri verouku.
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
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.
Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v maju skrbeli čiščenje in krašenje
naših cerkva. V juniju župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule.

Nabirka prihodnje nedelje bo za bogoslovje in jo toplo priporočamo.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 31. maj
BINKOŠTI
Obiskanje Device Marije
PONEDELJEK, 1. junij
Marija, Mati Cerkve
TOREK, 2. junij
Marcelin in Peter, mučenca
SREDA, 3. junij
Karl Lwanga, mučenec
ČETRTEK, 4. junij
Peter Veronski, redovnik
PETEK, 5. junij
Bonifacij, škof, m. – prvi petek
SOBOTA, 6. junij
Norbert, škof – prva sobota
NEDELJA, 7. junij
Nedelja Sv. Trojice
Robert, opat

800 † Greta Zaveršek
930 †† Stanislav Svenšek (obl.)
in Marija Strahovnik
1100 za žive in †† župljane in dobrotnike
1800 †† iz družine Glančnik in po namenu
1100 Tremerje: †† Nada in Jože Magdalenc
ter Anton Bevc
1600 Miklavž: † Jožef Žabota
800 † Franci Hriberšek
1800 † Jožica Jeklar
800 † Franc Zupanc
1800 †† Terezija in Štefan (obl.) Luževič
1800 † Jože Kodelja (pog.)
800 †† starši Vrečer in Srebot
1800 za zdravje
800 po namenu
1800 za duhovne poklice
800 v čast Božjemu usmiljenju
1800 †† Fanika in Drago Svet
800 †† Ivanka, Viktor in Bogomir Kunc
1800 † Maks
800 † s. Marija Vampelj
930 v čast Sv. Duhu
1800 † Vera Mejaš (1. obl.)
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
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