
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                       9. junij 2019 

     

                         

NEDELJA B I N K O Š T I    

09.06.  
 

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem  za r. Hriberšek in Bernardo Cokan 

10.00   za +Matevža Krajnc, obl.  

Ponedeljek MARIJA, MATI CERKVE – BINKOŠTNI PONEDELJEK   

10.06.                 16.00   na Gori   za +Danico Grobelnik  

19.00   za +Martina in starše Tržan               

Torek Barnaba, apostol                       

11.06.        19.00   za +Zlatka Horvat ter Ivana in Marijo Nareks  

Sreda Adelajda                                      

12.06.                                 7.00     za +Franca Krulec   

Četrtek Anton Padovanski          

13.06.           8.00     na Pernovem   za +Franca Šuper in starše, obl.   

19.00   za +Marico Dolar, osmina  

Petek Valerij in Rufin                                                

14.06  19.00   za +Antonijo in Adolfa Žolnir ter r. Meglajekove  

Sobota Vid                              

15.06.          7.00     za +Andreja Križan, obl.                              

NEDELJA SVETA TROJICA        

16.06.  
 

  

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem  za +Antona Štefančič,  

                                   njegove starše, brate in sestre  

10.00   za rajne Čretnikove in Strupehove  



 

               

                   

                      BINKOŠTNA NEDELJA  
 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                             

                                                                              

                                                                                

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jn 14,15–16.23–26  

POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA 

 

Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo. Zgodilo se je nenadoma, 

nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem v skladu z delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, 

in nihče ne ve, od kod prihaja in kam gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor vihar, ki 

se nenadoma utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor da bi se odprle vse 

zapornice neba, je vdrl Božji Duh na svet. V trenutku je Sveti Duh boječe apostole, ki so se bali za svoje 

življenje in so se skrivali pred javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih 

vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju nerazumljivo, jim je zdaj 

nenadoma postalo kristalno jasno. 

Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami sebe niso več prepoznali. Zdelo se je, 

kakor da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog njih spremenilo. Vsega tega niso mogli več obdržati zase, 

morali so med ljudi, morali so jim oznaniti veliko novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena 

stvar, ne ječa in niti grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu oznanili velike novice o 

Božji ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu. 

Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju in širili veselo oznanilo. 

Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju in krstu v moči svetega Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo 

že bili krščeni in smo že prejeli dar Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le 

enkraten proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno smo namreč pod vplivom hudobnega 

duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V 

moči Sv. Duha nam to lahko uspe. Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum. 
 

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del 

 

 

 

 

 

Ako me ljubite,  
ohraníte moje zapovedi.  
In jaz bom prosil Očeta  

in vam bo dal  
drugega Tolažnika,  

da ostane pri vas vekomaj.  
Tolažnik Sveti Duh pa,  

ki ga bo Oče poslal  
v mojem imenu, vas bo  

učil vsega in spomnil vsega, 
kar sem vam povedal. 

 
(Jn 14,15–16.26) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* V soboto, 15. junija, bo 51. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših 

na Brezje. – Spored:  

9.00 molitev rožnega venca in petje 

10.00 slovesna romarska sv. maša (vodi mariborski nadškof Alojzij Cvikl) 

13.30 večernice s petimi litanijami  
 


