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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,15-16.23-26) 
Tisti čas je Jezus rekel 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. Če me kdo 
ljubi, se bo dŕžal 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 vam povem, 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.«  

Božje stvariteljsko delovanje ni omejeno na začetni trenutek. Bog ni bil stvarnik le 
enkrat, ampak je vedno. Pa ne le v smislu, da »ohranja« bivanje in s svojo 
previdnostjo vodi svet, ampak tudi v smislu, da podpira in nenehno podarja bivanje 
in moč, poganja, poživlja in prenavlja stvarstvo. Če to naobrnemo na Svetega Duha, 
pomeni, da je On vedno tisti, ki ustvarja prehajanje od kaosa v kozmos, od nereda k 
redu, od zmede k harmoniji, od izmaličenosti k lepoti, od ostarelosti k mladosti. Vse 
to pa se seveda ne dogaja mehanično in v enem samem zamahu, ampak po delovanju 
znotraj naravnega razvoja stvari in vrst. On je tisti, ki nenehno »ustvarja in prenavlja 
obličje zemlje.« 
Vse to se dogaja na vseh ravneh: tako v makrokozmosu kot v mikrokozmosu, se 
pravi v celotnem vesolju kot tudi v vsakem posameznem človeku. Moramo verjeti, 
da je kljub videzu, Sveti Duh v svetu vedno na delu in omogoča njegovo 
napredovanje. Koliko novih odkritij, ne le na materialnem, ampak tudi moralnem in 
socialnem področju. Eno od besedil drugega vatikanskega koncila pravi, da je »v 
razvoju svetovnega socialnega reda na delu Sveti Duh« (CS 26). Ne narašča le slabo, 
ampak tudi dobro, s to razliko, da se slabo sámo uničuje, se sámo pokonča, ker je 
ne-bivanje, dobro pa se nabira, ostaja. Seveda je okoli nas še veliko raznovrstnega 
kaosa: moralne, politične, socialne zmede. Svet še vedno zelo potrebuje Svetega 
Duha, zato ga moramo neutrudno klicati z besedami psalma: »Pošlji, Gospod, 
svojega Duha in prenovi obličje zemlje!« 

 (Raniero Cantalamessa). 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Sklep pastoralno - veroučnega leta 

Spoštovani farani, člani skupin, ki delujejo v naši župniji!                                   
Tudi v letošnjem pastoralnem letu smo se redno srečevali, nekateri mesečno, 
nekateri tedensko. Vsak na svoj način smo stopali na skupno pot sinodalnosti 
Cerkve v naši župniji.  
Zato vas vabimo na skupen zaključek pastoralno – veroučnega leta, ki bo v  soboto, 
11. junija 2022 ob 15. uri na parkirišču za cerkvijo.   
Skupno praznovanje bomo zaključili s sveto mašo ob 18. uri.  
Veselimo se druženja z vami!  

Tajništvo Župnijskega pastoralnega sveta 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. junij 

BINKOŠTI 

Bonifacij, škof, mučenec 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 16) 
   930  †† Stanko Svenšek (obl.)  
                 ter sestri Marica in Verica 
1800   † Fanika Svet 
1100   Tremerje: † Alojzija Centrih 

PONEDELJEK, 6. junij 
Marija, Mati Cerkve 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 17) 
   800  Za duše v vicah 
1800   † Vera Mejaš (obl.) 

TOREK, 7. junij 
Robert, opat 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 18) 
1800   † Justina Kragolnik 

SREDA, 8. junij 
Merard, škof 

  800  † Lojzka Ocvirk (gr. 19) 
  800  Za zdravstvene delavce in za zdravje 
1800   Za popotnike    

ČETRTEK, 9. junij 
Primož in Felicijan, muč. 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 20) 
   800  Po namenu 
1800   † Štefan Cilenšek 

PETEK, 10. junij 
Bogumil Poljski, škof 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 21) 
1800  †† Anica Gnus in Ivan Špan 

SOBOTA, 11. junij 
Barnaba, apostol 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 22) 
1800   V zahvalo za sv. krst 
1800    Za žive in †† župljane in dobrotnike 

NEDELJA, 12. junij 

Nedelja Svete Trojice 

Eskil, mučenec 

   800  †† Marija in Anton Podrgajs 
   930  †† Žikovšek in Klezin 
1800   † Lojzka Ocvirk (gr. 16) 
1100   Tremerje: †† Justina, Zdravko   
                                    in Franc Sevšek 
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