BINKOŠTI

(23.05.)

SADOVI DUHA Jn 15,26–27; 16,12–15

OD 23. DO 30. MAJA 2021 (21 - 2021)
830 Gradišče +Anton Rus, Oševljek 12
23.05.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. Marija Pomagaj 19h cerkev V zahvalo MB, Oševljek 19/A
TOR. sv. Urban I.
19h cerkev V čast Sv. Duhu, Martinuči 5
SRD. sv. Filip Neri
19h cerkev Za +Mozetič, Žigoni 67
ČET. bl. Alojzij G.
19h cerkev V zahvalo (DP)
PET. sv. German 19h cerkev +Alojz Pisk, Merljaki 33/A
SOB. sv. Maksim
19h cerkev +Julijan Trojar, Lukežiči 40
NED. SV. TROJICA 830 Gradišče +Jolanda Bavcon, Gradišče 62
30.05.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Arčoni
- Verouk: reden (ta teden je zadnji); otroci lepo vabljeni tudi k šmarnicam.
- Srečanje: v sredo po maši: Župnijska Karitas
- SPOVED: za starše, sorodnike prvoobhajancev in druge bo v ČETRTEK, 3.
junija ob 17. uri; spovedoval bo g. Jože Zupančič iz M. Grada. Je to prilika, da
prejmete spoved pred prvim petkom. Istočasno bo tudi spoved
prvoobhajancev.
- Večer slov. krščanskih izročil: prenos iz Brezij v nedeljo, (23.5.) ob 19,30: prijave na
spletni strani: www.marija.si.
NED. BINKOŠTI

Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v veri zapovedujemo:
»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, k povezuje vse tri Božje
osebe, je ljubezen, ki deluje v Cerkvi in v njenem slehernem
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, po polaganju škofovih rok; prihaja tudi na vsakogar od nas, ki smo z
zakramentom svete birme prejeli pravico do milosti, ki nas usposabljajo za dostojno
krščansko poslanstvo.
Kako to, da veter Svetega Duha v današnji Cerkvi ni tako viharen, kot je bil v prvi?
Mar zato, ker smo kristjani preveč razvili pamet, premalo pa srce? To so vprašanja za
osebno izpraševanje. Je pa res, da tudi v takem napol poganskem ali misijonskem
svetu, kot je slovenski, lahko vidimo, kako Duh Božji rodi sadove: poznamo mlade in
tudi starejše ljudi, ki se sredi sovražnega ali vsaj brezbrižnega okolja spreobrnejo k
živemu Bogu, ki s svojim življenjem pričajo, da je delovanje Duha očitno! Duh Božji se
razodeva milo, ne s silo.
Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, temveč sodimo po sadovih. Laž in zmota sta
vedno glasnejši od resnice, greh in pokvarjenost sta človeški slabosti bližje kot krepost
in dobrota; kar je puhlega, plehkega in praznega, si nadeva videz bogatega, trdnega,
vrednega. Slabo blago potrebuje veliko reklam, dobro blago pa se samo hvali.
Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas vodi k »vsej resnici« in da nam pomaga,
»resnico uresničevati v ljubezni«. Da se bo to v večji ali manjši meri uresničilo, pa je
najprej potrebna odprtost srca.
Po: S. Čuk, Misli srca

Danes praznujemo praznik Svetega Duha. To je dan veselja. To
veselje lahko občutimo, če Svetemu Duhu damo popolno prostost, da v
nas lahko deluje v vsej svoji polnosti.
Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga sprejela, in veje že stoletja. Vodil je
očake, preroke in vse Božje ljudstvo skozi vso zgodovino človeštva.
Veselimo se toliko svetih likov v cerkveni zgodovini, mislimo na postave
papežev sedanjega časa, pa tudi na mnoge druge osebnosti. Vidimo ga v delih tistih, ki so med
nami in so Duha po Kristusovi obljubi prejeli z odprtim srcem – z odprtimi rokami ga delijo
naprej. Tudi v našem času je navzoč v ljudeh, ki so zmožni pod vodstvom Božjega Duha velikih
del.
In kako se dogaja z nami? Je mogoče v našem življenju razbrati moč in delovanje Svetega
Duha? Kako boječi smo, kadar bi morali pokazati svojo vero! Binkošti pa nas spodbujajo, da se
čimbolj zavestno vsak dan prepuščamo skrivnostnemu vodenju Svetega Duha.

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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