ŽUPNIJE GALICIJA
4. junij 2017

NEDELJA

BINKOŠTI

04.06.

ob 7h za farane
ob 10h za rajne Tomanove iz Zavrha
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA

Ponedeljek

MARIJA, MATI CERKVE

05.06.

ob 16h na Gori za +Faniko in Valentina Reher
ob 19h za +Blaža Cvikl in rajne Tomanove, obl.

Torek

Norbert

06.06.

ob 7h

Sreda

Robert

07.06.

ob 7h

Četrtek

Medard

08.06.

ob 8h na Pernovem za +Franca in Kristino Jelen

Petek

Primož in Felicijan

09.06.

ob 19h za +Martina in starše Tržan

Sobota

kvatre

10.06.

ob 7h

NEDELJA

SVETA TROJICA

11.06 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona Štefančič
ob 10h za +Matevža Krajnc

za +Antonijo in vse Vengustove
v zahvalo

za +Marijo Podpečan, obl.

OB BINKOŠTNI NEDELJI

Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče poslal mene,
tudi jaz pošljem vas.«
In po teh besedah je
dihnil vanje in jim govoril:
»Prejmite Svetega Duha;
katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«
(Jn 20,21–23)

Jn 20,19–23

SVETI DUH, OBLIKOVALEC ČLOVEŠKIH SRC
Sv. Duh je tisti, ki daje življenje! On stori, da se v nas rojeva življenje vstalega Kristusa. On oblikuje naša srca!
To pa ne gre brez nas, brez našega sodelovanja.
Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz brezobličnega kosa kamna izkleše čudovit kip. Lahko bi ga primerjali tudi z
gospodinjo, ki z kepe testa naredi sočni kruh. Morda je ta podoba še boljša, saj predpostavlja voljno testo, iz
katerega naredi užitni kruh. Tudi Sv. Duh potrebuje tako voljno snov, nas kristjane, da more iz nas narediti
Božjo umetnino. Sv. Duh sam mora omehčati naše srce, da bo ubogljivo in voljno za njegov načrt, za
uresničitev Božje umetnine.
Sv. Irenej je rekel: »Kakor suha moka brez vode ne more sama po sebi postati testo ali kruh, tako tudi mi ne bi
mogli postati eno v Kristusu brez »vode«, ki prihaja z neba. In kakor suha zemlja, če ne dobiva vode, ni
rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh les ne bi nikoli rodili sadov življenja brez dežja, ki nam je bil dan od
zgoraj.«
Prepustimo se tudi mi delovanju Sv. Duha in bomo postali voljno testo v Božjih rokah, postali bomo rodovitna
zemlja. Tako bomo ljudem postali smerokazi, kažipoti k Bogu. Večkrat bi morali v svojih molitvah prositi
podobno, kakor je rečeno v pesmi slednici na čast Sv. Duhu: »Duši madeže izmij, kar je suho spet zalij in
ozdravi rane vse. Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli!«
Da pa bi Sv. Duh sploh lahko deloval, se moramo zavedati potrebe po njem. Vse kar je v Cerkvi, dobi moč in
smisel po Sv. Duhu; brez njegovega delovanja je vse brez moči in brez krščanskega pomena. Tudi molitev, če
ni opravljena v Sv. Duhu, nima učinka. Brez njega je Bog daleč, Kristus ostane v preteklosti, evangelij ostane
mrtva črka, Cerkev se spremeni zgolj v organizacijo, krščanska dejavnost pa zgolj v prazno moraliziranje.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

Voščilo za prvo sveto obhajilo
Gospod naj bo pred teboj,
da ti bo kazal pravo pot.
Gospod naj bo ob tebi,
da te bo vzel v naročje
in te varoval vseh nevarnosti.
Gospod naj bo za teboj,
da te obvaruje zahrbtnosti
hudobnih ljudi.
Gospod naj bo ob tebi,
da te ujame, če padeš,
in te reši iz zanke.
Gospod naj bo v tebi,
da te tolaži, ko boš žalosten.
Gospod naj bo okrog tebe,
da to bo branil, če te kdo napade.
Gospod naj bo nad teboj,
da te blagoslovi.

