
 
1. berilo: Apd 2,1-11; Psalm: 104; 2. berilo: 1 Kor 12,3b-7.12-13; Evangelij: Jn 20,19-23 

 

BINKOŠTI 

 

Na krilih vetra 

 
V hebrejščini se ista beseda uporablja za veter in duha. Kako 

ima veter neizmerno moč, s katero spreminja stvarstvo, 
tako tudi Božji Duh (Božji veter). To se vidi v številnih 
delih, ki jih je izpolnil v stvarstvu, v izvoljenem ljudstvu, v 

zgodovini, predvsem pa v Jezusu. Po njem so bile dane 

velike obljube: suhe kosti bodo oživile zahvaljujoč se moči 
Božjega Duha (Ez 37,1-14); Božji Duh bo izlit na vse ljudi 

(Jl 3,1–5); Mesija, ki bo maziljen z Duhom bo ponovno 

vzpostavil pravico na zemlji in oznanjal veselo vest 

ubogim (Iz 11,1-9; 42,1; 44,1-3; 61,1-3). Preroki 

napovedujejo prihodnost, v kateri se bo Božji ljudstvo 
ponovno rodilo zahvaljujoč se izlivu Duha (Ez 36,26-27; Ps 51,12; 32,15-20). Po 

poročanju Janezovega evangelija so bile te prerokbe izpolnjene v Jezusu.  
 

Kakor na začetku stvarjenja (1 Mz 1,1), tako se Duh pojavi in se spusti na Jezusa 
»pod podobo goloba« (Jn 1, 32) ob njegovem krstu. Začetek novega stvarstva! 
Jezus oznanja Božjo besedo in nam daje Duha v obilju (Jn 3,34). Njegove besede 
so Duh in življenje (Jn 6,63). Ko Jezus odhaja s tega sveta, obljubi, da bo poslal 
drugega Tolažnika (Pomočnika, Zagovornika), ki bo ostal pri nas. To je Sveti 

Duh (Jn 14,16-17). Jezus je s svojim življenjem, trpljenjem, smrtjo in vstajenjem 
pridobil za nas dar Duha. Ko se je prikazal apostolom, je dihnil vanje in jim 

rekel: »Prejmite Svetega Duha!« (Jn 20, 22). Prvi učinek delovanja Svetega 
Duha v nas je odpuščanje: »Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim 
jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20, 23). 
 

Po krstu smo vsi deležni istega Jezusovega Duha (Jn 1,33). Kdor veruje v Jezusa, 
je deležen njegovega Duha in iz njegovega osrčja bodo tekle »reke žive vode« 
(Jn 7,37-39; 4,14). Duh nam je dan, da se lahko spomnimo in celostno razumemo 

pomen Jezusovih besed (Jn 14, 26; 16,12-13). V moči Jezusovega Duha lahko 

31. 5. 2020 



častimo Boga povsod (Jn 4, 23-24). V njem nam je dana svoboda. »Kjer pa je 
Gospodov Duh, tam je svoboda,« poudarja apostol Pavel (2 Kor 3,17).  
Jezus nam je dal Svetega Duha, ki nas želi učiti in spomniti vsega, kar je Jezus 
povedal svojim učencem (Jn 14,26). Ko smo z njim ga poslušamo tudi ob branju 
Božje besede, Sveti Duh stori, da postane za nas jasna in pomembna v trenutku, 

ko to potrebujemo. Ni potrebno, da takrat, ko jo poslušamo in premišljujemo, kaj 
posebnega doživimo ali spoznamo. Božja beseda je kot seme, ki bo ob svojem 
času obrodilo svoj sad. Zvesto pristopajmo tudi k oltarju evharistične daritve, 
kjer smo vedno znova deležni milosti Kristusovega življenja, smrti in vstajenja 
ter postajamo skupaj z drugimi eno z njim, postajamo vedno bolj njegovo telo, 

njegova navzočnost na tem svetu.  
 

V Janezovem evangeliju je prvo srečanje med vstalim Jezusom in njegovimi 

učenci zaznamovano s pozdravom: »Mir z vami!« Mir, ki nam ga daje Jezus, je 
drugačen od miru, ki ga je v Jezusovem času omogočal rimski imperij (Jn 14,27). 
Mir v Svetem pismu (šalom) pomeni osebno celovitost pred Bogom in drugimi. 

Pomeni tudi polno življenje, srečno, obilno (Jn 10,10). Mir je znamenje Božje 
navzočnosti, ker je naš Bog Bog miru. »GOSPOD je mir« (Sod 6,24). »Bog miru 
naj bo z vami vsemi.« (Rim 15, 33) Božji mir lahko sproži nasprotovanje, kot 
pravi psalmist: »Dovolj dolgo je prebivala moja duša med ljudmi, ki sovražijo 
mir.« (Ps 120, 6-7) Mir, ki nam ga daje Jezus, je tudi »meč« (Mt 10,34). 
Potrebno je zaupati, se boriti, delati, vztrajati v Duhu, da Božji mir lahko 
zmaguje in bo lahko nekega dne zmagal. »Dobrota in zvestoba se bosta srečali, 
pravičnost in mir se bosta poljubila.« (Ps 85,11) »Kajti Božje kraljestvo ni jed in 
pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu.« (Rim 14,17) in bo 
Bog »vse v vsem« (1 Kor 15,28). 
 

Sveti Duh, ti si z mano v boju za mir, za ljubezen.  

Hvala ti, da mi vlivaš zaupanje vate. Naj grem pogumno v boj, da zaživimo tvoj 
mir – ne lažni mir, ki ga obljubljajo svet, oblasti. Naj raje zaživim mir,  

ki pride kot sad ljubezni s teboj in prizadevanja za tvoje kraljestvo. 

 

OBVESTILA 

 

S slovesnim praznikom Binkošti, ki ga obhajamo danes, 31. maja 2020, 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).  

 



Na dan po binkoštnem prazniku v Katoliški Cerkvi praznujemo praznik Marije, 

Matere Cerkve (letos 1. junij). Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z 

apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar Svetega 
Duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki 
se je oblikovala na binkoštni praznik. Papež Pavel VI. je Marijo ob sklepu 3. 
zasedanja II. vatikanskega cerkvenega zbora razglasil za Mater Cerkve in 

pozneje vzklik »Mati Cerkve« dodal tudi v Marijine litanije. V osmem poglavju 
o Mariji v skrivnosti Kristusa in Cerkve naziv »Mati Cerkve« še ni bil zapisan. 
Papež Pavel VI. pa je ob sklepu tega zasedanja na praznik Marijinega darovanja 

21. novembra Marijo razglasil za »Mater Cerkve, to je vsega krščanskega 
ljudstva, vernikov in pastirjev, ki jo kličejo za preljubo Mater«. 
 

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

k svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 

 
Prihodnja nedelja, 7. junija, je prva nedelja v mesecu. Nabirka v cerkvi je 

namenjena za vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

Minulo nedeljo, 24. maja 2020, smo imeli sestanek za starše letošnjih 
prvoobhajancev in se načeloma dogovorili, da bo ob ustrezni situaciji slovesnost 

prvega svetega obhajila v nedeljo, 28. junija 2020.  

Otroci 3. razreda bodo na podlagi ukrepov, ki še veljajo za šolski red, imeli svoja 
veroučna srečanja vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih učilnicah v Slomškovem 
domu, začenši 31. maja 2020.  
 

OBVESTILO OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA 2019/20 

 

Bliža se zaključek verouka, ki je od 12. marca 2020 potekal na daljavo. Letos bo 

nekoliko drugačen in NE BO skupen, ampak med tednom za vsak razred 

posebej po razporedu, ki bo objavljen prihodnjo nedeljo. 

 

MOLITEV OB SKLEPU VEROUČNEGA IN ŠOLSKEGA LETA  

Vsemogočni Bog, iz srca se ti zahvaljujemo za vse milosti in dobrote, 
 ki smo jih prejeli v tem veroučnem in šolskem letu.  

Odpusti nam, kar smo med letom hudega storili in dobrega opustili.  

Blagoslovi nas, da bomo vse, kar je dobro, resnično želeli in vestno 
izvrševali. Varovati se hočemo vsega, kar tebe žali,  

in živeti po naukih, ki vodijo k tebi.  
Vsem našim učiteljem in dobrotnikom poplačaj njihov trud  

in njihove dobrote z večnim življenjem. Amen. 
 

 



8. obletnica 

 

 

Vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. 

 

VSE SVETE MAŠE SO V ŽUPNIJSKI CERKVI SVETEGA LOVRENCA. 
 

NEDELJA 

BINKOŠTI 

Obiskanje Device 

Marije 

sklep šmarnic 

31. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Martina in mamo Marijo Pavlovič 

za † Hribar Marijo (obl.), očeta Karla, mater 
Frančiško ter ostale sorodnike Hribar-Piltaver 

za † mamo Branko Žarn 

PONEDELJEK 
Marija, Mati Cerkve 

binkoštni ponedeljek; 

začetek vrtnic 

  1. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za domovino Slovenijo in njene voditelje 

 

za † Žmavčič Ivanko (obl.) 

TOREK 
Marcelin in Peter,  

mučenca 

2. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

 

za † Mikac Marijo (7. dan) 

SREDA 
Karel Lwanga in dr. 

ugandski mučenci 

3. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Kržan Vinka ml. (obl.) 
 

za † Rožman Terezijo (6. obl.) 

ČETRTEK 
Peter Veronski,  

redovnik, mučenec; 
1. četrtek  

4. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice;  
sledi molitvena ura pred Najsvetejšim 

za † družino Klemenčič Radka in Ivano ter sina 
Marjana / 

za † Finka Romana (7. dan) 

PETEK 
Bonifacij, škof, mučenec; 

1. petek 

5. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Kšela, Magdič, Pučnik; 
sledi pobožnost 1. petka 

za † Pečnik Martina in Anico / 

za † Cizelj Marijo (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Norbert, škof, redovni 

ustanovitelj; 

1. sobota 

6. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za † starše Ivančič in sorodnike; 
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

 

za † Divkovič Bonota (obl.) in starše Podpečan 

NEDELJA 

NEDELJA SVETE 

TROJICE 

Robert Newminstrski, 

opat 

7. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Kelhar Franca (obl.) in Amalijo 

za † Kresonja Štefana (roj. dan) 
 

za † Pavlovič Diano (nam. cv.) 

 

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE PRISPEVEK O 

KULTURNI DEDIŠČINI, KI GA PRIPRAVLJA ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ. 
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