
 
 

 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       23. maj 2021 

            

      
          
 

NEDELJA B I N K O Š T I            

23.05.  
 

                              

8.00    za +Janka Doler                          

10.00  za rajne Špeglič, Lobnikar in sorodnike  

Ponedeljek Marija, Pomočnica kristjanov – binkoštni ponedeljek  

24.05.                 19.00   za +Alojza in Jožefo Podlesnik ter hčerko Anico  

Torek Urban I.                       

25.05.        19.00   za +Jožeta Podpečan, obl.              

Sreda Filip Neri                                            

26.05.                                                    19.00   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek                                     

Četrtek Alojzij Grozde                       

27.05.         19.00   za +Antonijo Podpečan                                                                                

Petek German                         

28.05.  19.00   za rajne Marčakove, Podgorškove in Centrihove                              

Sobota Maksim Emonski                   

29.05.          8.00    za +Jožefa in Štefko Krajnc                                                 

NEDELJA SVETA TROJICA                                               

30.05.  
 

                       

8.00    za +Antona Štefančič, starše, brate in sestro 

10.00  za +Ferdinanda in Alojzijo Novak, obl.  
            SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA  

 

 



 

 

BINKOŠTNA NEDELJA           
 
  
 

11..  bbeerriilloo  
NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM SO VSI ZAČELI GOVORITI 
 
Berilo iz apostolskih del (Apd 2,1-11) 

 
Ko je prišel binkoštni dan, so bili 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. Prikazali so se jim jeziki, 
podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po 
eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v 
tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj 
prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je 
razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi so bili iz sebe, ker 

jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in 
govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih 
slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Médijci in Elámci in 
tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji, Judêji in Kapadókiji, v Póntu in 
Aziji, v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Ciréne, in 
mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečáni 
in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja 
dela!« 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SADOVI DUHA 

 

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. 
Po: Bogoslužno leto B 

 

 



 

 

 

 

POGOJI ZA UDELEŽBO PRI MAŠAH OSTAJAJO ŠE ENAKI:  

 

Dovoljeno število udeležencev v cerkvah je največ petdeset (50), če je med njimi 

mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 

skupnega gospodinjstva.        (Tako velja zaenkrat do nedelje, 30. maja.)  

 

* Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 30. maja, ob 10. uri.  

 

Prosimo, da k tej sveti maši pridete samo najožji družinski člani prvoobhajancev 

(tisti iz skupnega gospodinjstva), sicer bi nas bilo v cerkvi preveč.   

  

Sveta birma bo v nedeljo, 13. junija.  

 

Kakšne bodo razmere takrat, še ne vemo. Vsekakor bo birma lahko na isti dan, morda v 

dveh skupinah (na primer ob 8. in 10. uri). Računati moramo tudi s tem, da bodo poleg 

birmancev smeli biti v cerkvi samo še starši in botri.  

 

Sestanek za starše birmancev bo v petek, 4. junija, po večerni maši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************** 

 

 

Molitev za škofa in božje 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. 

 


