
 
1. berilo: Apd 2,1-11; Psalm: 104;2. berilo: Rim 8,8-17 ali Kor 12,3b-7.12-13; 

Evangelij: Jn 14,15-16.23b-26 ali Jn 20,19-23 

 

BINKOŠTI – PRIHOD SVETEGA DUHA 
 

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga praznujemo danes, 9. junija 2019, bomo v 

Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. 
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 (prim. Apd 2,1–11; Jn 20,19–23). 

 

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 Cerkve k poganom. Po 

molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi Cerkev pri 
njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. 

 

Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do 

konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v 
cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi 

sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi. 
 

Kakor me je Oče poslal, 
vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha 

 
V Apostolskih delih (2,1−2) beremo, da so bili na 
binkoštni dan »vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je 
nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in 

napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali." Sveti Duh prihaja z neba, od zgoraj. To je 

dokončen spust ponižnega Boga med nas. Ljudje vseh časov in verstev so se 
vzpenjali k Bogu, se ga skušali polastiti, najsi bo s takšno ali drugačno ideologijo, 
askezo, meditacijami, itd. Vsa zgodovina starozaveznega Izraela in Cerkve pa je 

zgodovina Božjega prihajanja med nas, se pravi zgodovina milosti, Božjega 
usmiljenja, ki prihaja od zgoraj. Bog obiskuje svoje ljudstvo, postavlja svoje 

bivališče med izvoljenimi.  
 

9. 6. 2019 



Šum Duha, ki je bil podoben silovitemu viharju, je napolnil vso hišo. Duh prihaja kot 
vihar. Stara zaveza skrivnostni značaj vetra/viharja večkrat primerja z očitnim 
delovanjem Boga. Veter je neviden, a ga spoznamo po delovanju. "Veter veje, koder 

hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre," beremo pri Janezu. 

Tako je s Svetim Duhom, ki kot veter veje, kjer hoče. Prepiha tudi tista prostorja 
človeškega življenja in zgodovine, ki se zdijo najbolj zanemarjena, zapuščena, od 
Boga pozabljena. Naj se človek še toliko zapira in brani, kakšna sapica Duha bo 
uspela prodreti v njegovo srce. Duh veje, koder hoče.  
 

Kjer je veter ali vihar, tam je pogosto tudi voda, zato Sveto pismo primerja Duha 

vodi. Sv. Pavel v 1 Korinčanom (12,13), da "smo vsi pili enega Duha." Zakaj 
primerjamo Duha vodi? Sv. Ciril Jeruzalemski odgovarja: "Iz vode vse raste. Voda 

hrani rastline in živali. Prihaja z neba kot dež. En sam dež je, pa koliko različnih 
učinkov povzroči! ... Z neba pada na vso zemljo, toda v liliji postane bel, v vrtnici 
rdeč, v narcisi rumen. Tako tudi Sveti Duh, čeprav eden in nerazdeljen, deli svojo 

milost vsakemu, kakor želi." O tej različnosti govori tudi sv. Pavel: "Različni so 
duhovni darovi, Duh pa je isti ..." (1 Kor 12,4) Duh najprej naredi človeka 
"duhovnega". In kaj pomeni biti duhoven? Po Svetem Ireneju je duhovni človek 
sestavljen iz telesa, duše in Svetega Duha. Slednji je nekako "duša naše duše". 
Združuje se z našim "jaz-om" in daje moč vsemu, kar je v nas človeškega. Tako 
počasi poduhovlja naš razum, voljo, čustva, telesne čute. Z duhovnim življenjem se 

ustvarja skladnost misli, želja, čutenj, telesnih nagnjenj. Duhovni človek pa, ker ima 
posebno poslanstvo v svetu, "poduhovlja" okolje, družbo, ves svet.  
 

Sveti Duh je neviden. Kako torej lahko spoznamo, ali je nekdo duhoven in ima v 

srcu milost? Je mogoče zaznati, čutiti navzočnost Svetega Duha v našem srcu? 
Seveda je mogoče in to predvsem v tolažbah. A ni vedno tako. Kolikokrat čutimo 
neko sušo, mlačnost, celo potrtost. Nobenega okusa ob duhovnih stvareh. Ta stanja 
"neobčutljivosti" za Duha so preizkušnje, ki pripravijo človeka na še večje tolažbe. 
Zato se zaupajmo temu nevidnemu Tolažniku. Pridi, Sveti Duh! 

 
Hvala ti, Sveti Duh, da zaveješ v meni, da te kličem.  

Da zaveješ v meni, saj tako prežarjen s teboj lahko delam v tvoji moči.  
Da zaveješ v meni, da si priznam šibkosti, napake.  

Da zaveješ v meni, da se odpiram tvoji milosti in gledam s tvojimi očmi.  
Pridi, Sveti Duh! 

 

OBVESTILA 

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite k 

svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 

 



Društvo 1824 vas v sodelovanju s Fakulteto za turizem UM vabi na zaključno 
predstavitev projekta ŠIPK - Po sledeh Antona Martina Slomška, ki bo danes, 9. 6. 

2019, ob 20. uri v Slomškovem domu v Brežicah. Vljudno vabljeni vsi, ki bi se 

skupaj z nami radi sprehodili skozi zgodovinsko in kulturno delovanje Antona 

Martina Slomška. 
 

V ponedeljek, 10. junija 2019, bo po večerni sveti maši (19.30) v Slomškovi sobi v 
župnišču srečanje molitvene skupine. 

 

Vabimo vas na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto, 15. junija 

2019. Odhod iz Brežic izpred Gimnazije ob 6.30. Cena prevoza 10 EUR + kosilo 10 
EUR. Prijavite se čimprej v župnišču, v avtobusu je še dovolj prostih mest. 
 

Antonova nedelja – Prihodnjo nedeljo, 16. junija 2019, bomo v naši župniji obhajali 

takoimenovano  »Antonovo nedeljo«, v čast Sv. Antonu Padovanskemu, ki ima svoj 
god vsako leto 13. junija. Antonovo nedeljo obhajamo v spomin na nekdanje skoraj 

350-letno delovanje frančiškanov v Brežicah, ki so oskrbovali samostansko cerkev 
Sv. Antona Padovanskega. Ta cerkev je stala v sklopu nekdanjega frančiščanskega 
samostana, v katerem že od leta 1945 deluje brežiška gimnazija. Letos bo naš gost 
pater Marjan Čuden, OFM, ki živi in deluje v Ljubljani ter sedanji provincial 
frančiškanov v Sloveniji.  

     

Animatorji vabimo na Oratorij 2019, ki bo v Brežicah od 18. do 25. avgusta. Letos 

nosi naslov Imaš moč, osrednji lik pa bo slovenski literarni junak Peter Klepec. 

Več informacij in prijavnico najdeš na facebook strani: Oratorij Kapele. 
 

Molitev za duhovne poklice: Prihodnjo nedeljo, 16. 6. 2019, bo v cerkvi Marijinega 

vnebovzetja v Celju: ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 sv. maša. 
 

V soboto, 22. 6. 2019, bo v Brestanici vseslovensko srečanje posvečenih 
Jezusovemu in Marijinemu srcu. Ob 9.30 bo molitvena ura, ob 10.00 sv. maša, ki 
jo bo vodil g. škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. 

 

Maša za domovino ob dnevu državnosti, 25. juniju, bo ta dan ob 19. uri v Rokovi 
cerkvi. Po sveti maši bo druženje pred cerkvijo ob lipi, ki je bila blagoslovljena pred 

28-imi leti.  

 

Letošnje praznovanje Lovrenčeve nedelje (11. 8.) bo za celo župnijo še posebno 
slovesno, saj bo g. župnik obhajal zlato mašo. Skupaj naredimo čudovit dan župnije. 
Informacije na 041 829 522, donacije na žiro račun Društva 1824 – SI56 0480-2000-

1932-750 (NOVA KBM d.d.) s sklicem Zlata maša. To bo dan, ki ga bo naredil 
Gospod. Člani ŽPS in vseh delujočih skupin v župniji ter Društvo 1824. 
 

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

 

BINKOŠTI 

 

Primož in Felicijan, 
mučenca 

9. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Ivana Golob in Janka Kos 

za † Braneta (obl.), starše Rožman in Župevc / 
za † Kresonja Štefana 

 

za † Kelhar Franca (obl.) in Amalijo 

PONEDELJEK 
Marija, Mati Cerkve – 

binkoštni ponedeljek 

10. 6. 

2019 

Ob 8. uri  

 

 

za † starše, stare starše Cerjak-Dimič, brate, 
sestre, sestro Anico (obl.) in duše v vicah 

Večerne svete maše ne bo. 

TOREK 

Barnaba, apostol 

 11. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

Ob 19.uri 

za † Jožeta Škofljanec (75. obl.) in Barico, 

Andreja in Fani Hribar ter Reziko Kovačič 

Večerne svete maše ne bo. 
v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Eskil, mučenec 

12. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Štefanič Ano (30. dan) 
 

za † Lipej Ivana (nam. cv.) 

ČETRTEK 
Anton Padovanski, 

redovnik,  

cerkveni učitelj 

13. 6. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za † Bukovinski Ljubomira (30. dan) 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Anko Sušin (obl.), Janeza Robida, starše, 
brate, sestro in sorodnike Sušin 

PETEK 

Valerij in Rufin,  

mučenca 

14. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Ano (obl.) in Franca Kšela  
v Domu upokojencev za † Medved Ivana 

za † Podpečan Ano (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 

Vid,  

mučenec 

15. 6. 

2019 

 

Ob 19. uri 
Jutranje svete maše ne bo. 
za † Toneta Furlan, starše, brate Ivana, Slavka in 
Joška Žerjav, sestri Heleno in Tonko, svake 

Tinčeta, Marka in Andreja, stare starše Jakolič ter 
pozabljene duše v vicah 

NEDELJA 

 

Nedelja Sv. Trojice, 

Antonova nedelja; 

  

Beno iz Meissna,  

škof 

16. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

 

 

Ob 10.uri 

 

 

 

za farane /  

za † Jožeta Ferenčak Toneta Ajster in sorodstvo / 
za † Hrastovšek Marijo, Martina ml. in st. ter 
sorodnike 

za † Antona Žnideršič / 

za † Krošelj Branko in Franca 

 

Večerne svete maše ne bo. 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 

 

MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški 
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v 
območje Splošne bolnišnice Brežice.  
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  

http://www.zupnija-brezice.si/


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice 

Dogodki v tednu od 9. 6. 2019 do 16. 6. 2019 

 

Nedelja, 9. 6. 2019, ob 20.00 Po sledeh Antona Martina Slomška – 

zaključna predstavitev 

Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Župnijska karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


