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6. velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,23-29) 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje 

besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor 

me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od 

Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med vami. Tolažnik 

pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, 

vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam 

povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. 

Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj 

se ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam 

rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, 

bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od 

mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, 

da boste verovali, ko se zgodí. 

Nedeljo za nedeljo pri maši v veri izpovedujemo: »Verujem v Svetega Duha, 

Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom molimo in 

slavimo; ki je govoril po prerokih.« To je skoraj vse, kar o Svetem Duhu vemo in 

verujemo. Lahko rečemo, da je Sveti Duh vse preveč »neznani Bog«. Sveti Duh 

je ljubezen, ki povezuje vse tri Božje osebe, je ljubezen, ki deluje v Cerkvi in v 

slehernem njenem članu. Sveti Duh deluje tudi danes s prav takšno močjo, kot 

je deloval za časa apostolov. Kot na prve binkošti tudi danes prihaja na Božje 

otroke. Ne prihaja samo na birmance, ki po polaganju rok škofa, naslednika 

apostolov, prejemajo njegove sedmere darove; prihaja tudi na vsakogar od nas, 

ki smo z zakramentom svete birme prejeli pravico do milosti, ki nas 

usposabljajo za dostojno krščansko poslanstvo. 

Sveta birma – Naši mladi kristjani Ana S., Ana V., Filip, Lana, Lucija, Jure, Juš, 

Martin, Nives, Pija, Rok, Teja in Vid bodo danes prejeli Svetega Duha, saj jim bo 

birmovalec opat Marjan Jezernik podelil zakrament svete birme.  

Želimo jim, da bi ostali trdni v veri ter dobri in veseli kristjani. 

Prvo sveto obhajilo - Prihodnjo nedeljo, 29. maja, bo v naši župniji pri maši ob 

11. uri slovesnost prvega svetega obhajila. Z obiskom šmarnične pobožnosti se  

bodo v tem tednu pripravljali na svoj praznik. Spomnimo se jih v molitvi. 

Tudi prihodnjo nedeljo v Tremerjih ne bo svete maše. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. maj 

6. velikonočna nedelja 

Emil (Milan), mučenec 

   800  V zahvalo Mariji 
   930  † Julia Mech 
1100   † Alojzija Ocvirk (gr. 2) 
1800   † Rafael Trobiš 
1600   Miklavž: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 23. maj 
Servual, Tržaški mučenec 

   800  †† starši 
   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 3) 
1800  Za popotnike 

TOREK, 24. maj 
Marija, Pomočnica 

kristjanov 

   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 4) 
   800  V zahvalo Mariji Pomagaj 
1800  † Ivan Končan (20. obl.) 

SREDA, 25. maj 
Gregor VII., papež 

   800  † Ferdinand Selšek 
   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 5) 
1800   † Julia Mech 
1900    Tremerje: † Franc Goter 

ČETRTEK, 26. maj 
GOSPODOV VNEBOHOD 

   800  † Jože Benedik 
   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 6) 
1800  † Alojz Brložnik 

PETEK, 27. maj 
Alojz Grozde, mučenec 

   800  Za duše v vicah 
   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 7) 
1800  †† Anton in Marija France ter po namenu 

SOBOTA, 28. maj 
Avguštin Canterbuyski, š. 

   800  † Marija Dobrajc 
   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 8) 
  1800 †† starši Pančič in Roly Poček 

NEDELJA, 29. maj 

7. velikonočna nedelja 

Maksim Emonski, škof 

   800  † Alojzija Ocvirk (gr. 9) 
   930  † Julia Mech 
1100   † Hinko Zupanc in Vinko Doberšek 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: †† Jožica 
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