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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,26-27;16,12-15) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »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.« 

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 pomemben 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, …« 

V teh dneh priprave na posvečenje novega škofa Maksimilijana smo znova kot 

učenci zbrani v molitvi zanj ter za vse naše občestvo, ki ga bomo skupaj živeli. Škof 

gotovo ne prihaja z rešilnimi formulami, s katerimi bi rešil situacije, ki jih mi vidimo 

kot težavne. Bo pa z nami, ko bomo skupaj iskali kako pripraviti sprejem za Božjo 

besedo, obhajali zakramente, iskali, kako dati prostor molitvi, pogovoru, da bi v 

vsakdanu prepoznali, kakšno naj bo naše služenje. Če bomo ostali povezani v 

občestvu se ne bomo utrudili, nas malodušje ne bo preplavljalo, temveč se bomo kot 

učenci lahko krepili z vero drug drugega, da smo sodelavci Božjega dela med nami. 

Janez Kozovinc 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. maj 

BINKOŠTI 

Servul Tržaški, mučenec 

  800  † Stanko Zgoznik 

  930  † Stanko Svenšek ter Marica in Verica 
1100  Po namenu Kramarič 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Franc Marenk (gr. 18) 

PONEDELJEK, 24. maj 
Marija, Pomočnica 

kristjanov 

  800  Za duše v vicah  
  800  † Franc Marenk (gr. 19) 
1800  † Franc Karo (8.dan)  

TOREK, 25. maj 
Beda Častitljivi, c. učitelj 

 800  † Franc Marenk (gr. 20) 
1800 †† Anton Kocman in nečak Roman 

SREDA, 26. maj 
Filip Neri, duhovnik 

  800  Po namenu  
  800  † Franc Marenk (gr. 21) 
1800 † Stanko Vidmar (pog.) 

ČETRTEK, 27. maj 
Alojzij Grozde, mučenec  

  800  Za zdravje  
  800  † Franc Marenk (gr. 22) 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 28. maj 
German Pariški, škof 

  800  † Zdravko Persolja 
  800  † Franc Marenk (gr. 23) 
1800 Za vnukinjo Nežo 

SOBOTA, 29. maj 
Maksim Emonski, škof  

  800  † Janko Škrobar 
  800  † Franc Marenk (gr. 24) 
1800  †† Helena (obl.) in Franc Levec 

NEDELJA, 30. maj 

Nedelja Svete Trojice 

Kancij, mučenec 

  800  † Franc Marenk (gr. 25) 

  930  † Marija Bovha 
1100  †† Anton in Marija France 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Angela Lampret 
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