
 

1. berilo: Apd 2,1-11; Psalm: Ps 104; 2. berilo: Gal 5,16-25; Evangelij: Jn 15,26-27; 16,12-15 

 

BINKOŠTI 
 

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga praznujemo danes, v nedeljo, 23. maja 

2021, 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. 

 

Tolaţnik, ki prinaša sveţino 

 
Grška beseda paraklet (tolažnik) je bila v tistih časih precej znana 

po vsem sredozemskem svetu. Sveti Janez je to besedo uporabil že 
v prejšnjem poglavju (Jn 14,16): »Jaz pa bom prosil Očeta in dal 
vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj.« Razložil 

je, da Duh tolaži, ostaja z njimi, jih brani in ščiti. Kot Tolažnik je Duh tudi tisti, 
ki je na naši strani v sodbi, v obtožbi na sodišču ob preganjanju.  
Obtožbe, prezir, obsodbe zaradi vere v Jezusa Kristusa niso doživljali samo 
takratni kristjani, to se dogaja mnogim tudi danes, tudi nam. Toda na zatožni 
klopi nismo sami. Imamo Zagovornika. Gospodov Duh pride in nam daje moč, 
da lahko ostajamo mirni in v zaupanju, on nam bo dal prave misli in besede, ko 

bomo odgovarjali na obtožbe.  
Pred Očetom je naš zagovornik Jezus, kot piše Janez v svojem prvem pismu (1 

Jn 2,1). Pred svetom pa je Duh, ki nam ga Jezus pošilja od Očeta. Zato nas po 
evangelistu Luku (21,14) spodbuja, naj obrambe ne pripravimo vnaprej. Potrebno 

je predvsem to, da v sebi naredimo prostor za Svetega Duha in mu omogočimo, 
da bo on tisti, ki govori, dokazuje, prepričuje.  
Apostol Pavel je v drugem Pismu Timoteju o svoji težki izkušnji rekel naslednje: 
»Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj 
se jim to ne šteje v zlo.« (2 Tim 4,16) Vsi so ga zapustili, toda Gospodov Duh je 

ostal z njim. Zaradi tega je lahko ohranil mir in zaupanje, da je v Božjih rokah. 
Ko dovolimo Svetemu Duhu, da je z nami, nas tolaži in vodi, nam on daje prave 
misli in besede. Hkrati pa doživljamo živo in dejavno navzočnost Boga, kot da 
smo v objemu prijatelja, ki nas nikoli ne zapusti.  
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Sveti Duh preobraža naše srce in spreminja izkrivljene misli, da postajajo vedno 
bolj usklajene z Božjimi. On zdravi dušo, duha, srce in telo. Uči nas in nas dela 
poslušne, modre in preproste. Pričuje o učlovečenju Jezusa Kristusa Odrešenika, 
njegovem življenju in delovanju. O trpečem in križanem Jezusu iz ljubezni do 
nas, o njegovem vstajenju in novem življenju v njem. Ko smo odprti za Duha in 
mu dopustimo, da nam pričuje, nas spominja in uvaja v življenje s Kristusom, ne 

moremo ostati ravnodušni in dremajoči, temveč živi na njegov način.  
»In boste moje priče,« pravi Jezus (Apd 1,8). Sveti Duh nam je darovan, da bi 
bili sposobni pričevati o Jezusu. Prežme nas s svojim ognjem ljubezni, da jo 
lahko izžarevamo v tem svetu. To lahko uresničimo le v globoki povezanosti z 
njim. Ne gre za dve vzporedni pričevanji, temveč hkratno: Duha in nas. Vsak dan 
imamo možnost, da tam, kjer smo, živimo njegovo ljubezen in izpovemo, da naš 
Gospod živi, da je tu, sredi med nami.  

Sveti Duh govori o Jezusu in uporablja Očetove besede, ki jih sliši v njem. 
Njegovo bivališče je Oče. Ko prihaja k nam, prinaša s seboj odtis, pečat tega 
bivališča, tistega kraja neskončnega občestva ljubezni Očeta in Sina. To je tudi 
naše bivališče, naš dom, naš izvor in cilj. Ko sprejmemo Jezusovega Duha, znova 
odkrijemo, da izhajamo iz Očeta, svojega Stvarnika, da smo rojeni v njem in 
živimo v njem. Če želimo najti sebe, najti svojo življenjsko pot, smisel svojega 
življenja, bomo našli vse to prav v tem domu, ko prisluhnemo in sprejmemo 

besede Duha, ki jih izgovarja v nas. Prav zaradi tega potrebujemo molk in tišino, 
da bi jih lahko poslušali in slišali ter jih udejanjili v svojem vsakdanu. 

 
Hvala ti, Duh resnice, da prihajaš k meni, me spomniš, da imam srce, v katerem mi 

šepetaš. Predvsem mi šepetaš o ljubezni in usmiljenju, kako je vse možno,  
ko ti zaupam in vodiš moj korak. Ti si moja prava tolažba.  

Naj bo slavljeno tvoje ime, o Ljubezen! 

 

OBVESTILA 

 

Slovesnost 1. svetega obhajila bo v nedeljo, 30. maja 2021, ob 10.00. Vse klopi v 

cerkvi so rezervirane izključno za prvoobhajance, njihove starše, stare starše 
in krstne botre. Ostali ste vabljeni k sv. maši v soboto ob 19ih ali nedeljo ob 8ih 
ali 19ih. Prosimo, da to upoštevate. Hvala za razumevanje. 
 

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

Matere Cerkve. 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.  
 



Katoliška cerkev v Sloveniji 27. maja praznuje god mučenca bl. Alojzija 
Grozdeta. Na evharističnem kongresu v Celju je bil 13. junija 2010 med sveto 
mašo, ki jo je daroval državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone in katere se je 
udeležilo 32.000 vernikov, razglašen za blaženega Alojzij Grozde. Alojzij 

Grozde je čudovit zgled krščanskega življenja in tako vzor za vsakega kristjana, 
še posebej za mladino. Njegova mučeniška smrt iz prezira do vere razodeva 
zvestobo krščanskim idealom, ki so jih ljudje na našem prostoru, pogumno 

izpovedovali tudi v najhujših trenutkih življenja slovenskega naroda. 
 

Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 
poboţnosti.  
Letošnje šmarnice za odrasle imajo naslov »Camino, pot, ki 

se začne na koncu«, ki jih je napisal Marko Rijavec. Te bomo 

brali pri jutranji maši.  
Večerne šmarnice za otroke pa imajo naslov »Svetniki so bili 

čisto (ne)navadni ljudje« in jih je napisal Aco Jeranta.  

 

Karitas odpira v Brežicah pisarno za oddajo prošenj za pomoč pri nakupu 
delovnih zvezkov od 15. 5. do 30. 6. 2021 in od 16. 8. do 17. 9. 2021., 

ponedeljek in sreda med 9.00 in 11.00 v učilnici Slomškovega doma. 
 

Smo v mesecu neposredne priprave na škofovsko posvečenje novega celjskega 
škofa msgr. Maksimilijana Matjaţa. V mesecu maju vabimo vse vernike v 

škofiji k molitvi, razmišljanju in osebni duhovni pripravi na posvečenje. 
 

MOLITEV ZA ŠKOFA IN BOŢJE LJUDSTVO  
PRED ŠKOFOVSKIM POSVEČENJEM 

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana,  

da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike.  

Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. 
Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha  

gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa  
in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju.  

Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen. 

 

Posvetitev novega celjskega škofa bo na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021, 

ob 15. uri v katedrali sv. Mohorja in Fortunata na Gornjem Gradu v Savinjski 

dolini.  

 

 



                                     
9. obletnica 

 

 

VEROUK POTEKA PO DOGOVORU S KATEHISTINJAMI IN KATEHETOM. 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŽUPNIKA IN ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 

 
BINKOŠTI 

 

Servul (Socerb) Trţaški, 
mučenec 

 

 

23. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

v čast Sv. Duhu za moč vere v Katoliški Cerkvi 
za † Kalin Slavka / 

v zahvalo Bogu  

 

v zahvalo in za zdravje ter blagoslov v družini 
PONEDELJEK 

Marija,  

Pomočnica kristjanov, 
binkoštni ponedeljek  

24. 5. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

v čast Mariji Pomagaj za dušno in telesno zdravje 

za † Toneta Furlan, starše, stare starše, 4 brate in 2 

sestri Žerjav, stare starše Jakolič, svake Tinčeta, 
Marka, Andreja in vse trpeče duše v vicah 

TOREK 
Beda Častitljivi, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

25. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Klemenčič očeta Radka, mamo Ivanko in 
sina Marjana 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

 

SREDA 
Filip Neri,  

duhovnik 

26. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Trefalt Jožeta (nam. cv.) 
 

za † Slavka Ogorevc (obl.) 

ČETRTEK 
Alojzij Grozde,  

mučenec 

27. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Pavlovič Viljema (nam. cv.) 
 

za † Ivana Godler 

PETEK 
German Pariški, škof  

 

28. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † g. Kostanjšek Alojzija (up. žpk Ljubečna pri 
Celju) 

za † Habinc Antona (obl.) in vse † Habinčeve 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Maksim Emonski, škof 

 

29. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše in stare starše Ivančič-Priveršek ter 
sorodnike 

za † Terezijo Pirc (30. dan) 

NEDELJA 

 
Nedelja Svete Trojice 

 

Kancijan in  

drugi oglejski mučenci 

 

 

30. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ogorevc Ivana in Marijo 

za družine prvoobhajancev in krstne botre 

 

za † Gvida Gumzej (obl.), družine Gumzej-
Kovačič 
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