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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal,
tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel,
je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«
(Jn 20,21-23)

Pridi, da, pridi, moj Bog.
Pridi s svojim ognjem in me razžari,
pridi s svojim dihom in me poživi,
pridi in me vzravnaj,
pridi s svojo ljubeznijo
in me napolni z navdušenjem.
Pridi, ki zdraviš rane
in vse oživljaš,
pridi v vseh ljudeh,
ki ljubijo in iščejo mir.
Pridi v vseh stvareh,
s katerimi se srečujem,
pa vendar mi
ostajajo tuje.
Pridi, da, pridi.
Anton Rotzette

Binkoštni praznik je, kot smo slišali
v prvem berilu iz Apostolskih del,
rojstni dan Cerkve. Kot takega ga je
krščanska skupnost obhajala v prvi
polovici 3. stoletja, in sicer petdeseti
dan po veliki noči. Apostoli poročajo,
da se jim je vstali Kristus prikazoval
štirideset dni, potem pa se je dvignil
v nebo k svojemu Očetu v večno slavo.
Apostoli so se vrnili v Jeruzalem in
se tam ob Mariji, Jezusovi materi, v
molitvi pripravljali na prihod obljubljenega Tolažnika. Prejeli so ga v
podobi ognjenih jezikov. Sad tega

prihoda je bil, da so prej plašni apostoli postali pogumni oznanjevalci
blagovesti o vstalem Jezusu. Tisti
dan se je dalo krstiti okoli tri tisoč
ljudi. Evangelist Luka, pisatelj Apostolskih del, pravi, da so bili Judje
zbrani v Jeruzalemu iz vseh delov
rimskega cesarstva. Slišali govoriti
apostole vsak v svojem jeziku. Jezik,
ki so ga govorili apostoli, nekdanji
ribiči in delavci, nepismeni ljudje, je
bil jezik ljubezni, govorica Svetega
Duha. Medsebojna ljubezen Kristusovih učencev je »oživljajoči Duh«
Cerkve, ki jo gradimo vsi. Apostol
Peter v svojem prvem pismu spodbuja vernike, naj se dajo kot »živi
kamni« vzidati v duhovno stavbo,
katere temeljni kamen je Jezus. V
stavbi je pomemben vsak kamen.
Vsi skupaj sestavljamo trdne stene.
Neka zgodba pripoveduje o kristjanu,
ki je redno hodil k maši, drugače pa
v župniji ni nič sodeloval, rad je le
kaj »pošimfal«. Nekoč se mu je sanjalo, da je umrl. Ko je prestopil prag
večnosti, je zagledal prelep tempelj,
ki so ga občudovali vsi nebeščani.
Naš kristjan je v stropu tega templja
takoj odkril luknjo. »Zakaj je ta luknja?« je vprašal najbližjega angela.
Angel mu je odgovoril: »Ta luknja je
nastala po tvoji krivdi. Bog je določil
tebe, da bi zadelal to luknjo, ti pa si
imel vedno druge skrbi in nikoli nisi
prišel do tega, da bi izpolnil dolžnost,
ki ti jo je zaupal Bog.« Mož se je prebudil in sanje so ga izučile: od tega
dne ni več stal križem rok in ni kritiziral dela drugih, temveč je pridno
sodeloval povsod, ker so ga potrebovali.

Tudi vsakomur od nas je Bog dal posebno nalogo v življenju in pomoč
Svetega Duha, modrega graditelja
Cerkve. »Kakor je Oče en, pošljem tudi
jaz vas. Prejmite Svetega Duha!« To
Jezusovo naročilo ne velja samo apostolom, temveč tudi nam vsem.
Po: S. Čuk, Misli srca

VETRIČ, VIHAR

Mnogi menijo, da je
Sveti Duh nekaj
neoprijemljivega, abstraktnega.
Zato je večini tako nerazumljiv:
radi bi vanj verovali, ampak si ga ne
morejo predstavljati. Če pa se
postavim na veter in ga sprejemam z
vsemi čuti, kako polzi po moji koži,
lahko dojamem Svetega Duha v vseh
njegovih razsežnostih:
včasih me boža kot nežen vetrič;
prepiha me kot močan vihar in iz
mene pomete vse zaprašeno; lahko
me premakne in potisne naprej, tako
da se viharju sploh ne moremo upreti;
čutim ga v svojem dihanju; ne
vdihavam samo zraka, ampak tudi
zdravilni in ozdravljajoči Božji Duh.
Z njim pa vdihavam tudi Božjo
ljubezen, ki me vsega prepoji.
Elija se je moral naučiti, da Boga ni v
viharju, ampak v blagem, nežnem
šumenju. Za binkošti pa pride Sveti
Duh kot močan vihar, a ga ne
moremo vedno pričakovati tako:
k nam lahko pride čisto potiho, tako
da ga lahko dojamemo le v tišini;
lahko pa nas povleče v močno
navdušenje, da odvržemo vse
predsodke in moramo ljudem
preprosto pripovedovati,
kaj smo doživeli.
(Po: A. Grün)
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NEDELJA

* BINKOŠTI * Obiskanje D. Marije * Petrovška M. B.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Rastislava SLOKARJA (obl.)
POLZELA 10.30 … za + Ivana DOBOVIČNIKA in starše
1.6..

PONEDELJEK

* Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek

POLZELA 19.00 … za blagoslov v zakonu
2.6..

TOREK

* Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof

POLZELA 16.30 … za + Zofijo MOHORKO (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Franca PFEIFER
3.6..

SREDA

* Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

POLZELA 19.00 … za + Ranka TODOROVIČA
4.6..
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ČETRTEK

* Peter Veronski, red., muč. * Kvirin iz Siska, šk.

POLZELA 19.00 … za + Rozalijo KORBER (obl.) in Andreja

PETEK

* Bonifacij, škof, mučenec * Igor, knez, menih

POLZELA 19.00 … za + Vido (obl.) in Franca CVENK
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA

* Norbert, škof, redovni ustanovitelj * Gilbert, opat

POLZELA 19.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK
… za + Alojzija TAVČARJA
… za + Franca ŠTORA (obl.)

NEDELJA

* SVETA TROJICA * Robert Newminstrski
(kvatrna nabirka za bogoslovje)

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Štefko FUŽIR (obl.) ter Franca in Milana
POLZELA 10.30 … za + vse žive in rajne ZAGORIČNIKOVE

BINKOŠTNI SVETI DUH DELUJE
PRIČEVANJE
Imam že nekaj čez šestdeset let. Vedno bolj
razmišljam o tem, kako me je Bog skozi vse
življenje vodil, delal čudovite stvari, pa se
tega nisem toliko zavedala. Sedaj pa
spoznavam, da mi je bil zelo blizu in me vedno spremljal. Kakor da bi šele zdaj prišla
do tega velikega spoznanja, saj imam
vedno večje potrditve, kako velike čudeže
je Bog delal v mojem dosedanjem življenju.
Ko sem v mladih letih vzgajala otroke, jih
spremljala v razvoju, sem sicer hodila k
maši, brala Sveto pismo, ob otrocih
spoznavala Božje zapovedi, vendar se me
takrat duh vere ni tako globoko dotaknil,
kakor sedaj, ko doživljam vero čisto
drugače. Kakor da se je zame odprl nov
svet v odnosu do Boga. Nekoč je bil zame
ta Božji svet odmaknjen, nedosegljiv, ne
tako oseben, sedaj pa se mi zdi, da mi je
Bog tako blizu, da mi je postal osebni
spremljevalec na življenjski poti. Povsod
ga lahko srečam, se z Njim pogovarjam, ko
delam doma, ko opravljam gospodinjska
dela, gledam svoje vnuke, ko sem na vrtu …
Povsod se lahko pogovarjam z Bogom in
mi je vsaka stvar dokaz, da je ob meni, da
me nagovarja in odgovarja na moje
molitve. Sedaj opažam, kako je moja vera
rasla. Ves čas sem bila vključena v župnijo
in sodelovala pri raznih skupinah. Vedno
sem molila k Svetemu Duhu za moč in
razsvetljenje, vendar sem morala dočakati
to »zrelost«, da šele zdaj zares čutim Božjo
prisotnost. Besede molitve k Svetemu
Duhu, ki sem jih nekoč izgovarjala,
razumem šele sedaj in vem, da me je Bog
po Svetem Duhu vedno spremljal,
razsvetljeval in mi vlival moči. Bilo je
obdobje v mojem življenju, ko sem si zelo
želela moliti pred Najsvetejšim, pa je bilo
bolj malo priložnosti, ker ni bilo takšne
skupine v župniji, ki bi častila Jezusa v
Najsvetejšem. Pred dvema letoma pa je

prišel v našo župnijo nov župnik, ki je zelo
poudarjal to obliko molitve in nas vabil
pred Najsvetejše. Od takrat znova
preplavlja moje srce, dušo in telo in tako
lahko molim. Komaj čakam, da imamo
tedensko molitveno srečanje pred
Najsvetejšim, da skupaj slavimo Gospoda.
Z udeležbo seminarja za izlitje Svetega
Duha in teh čudovitih molitvenih ur se mi
je Jezus razodel na povsem nov način.
Globoko čutim njegovo navzočnost in sem
mu zelo hvaležna, da sem se ga naučila
slaviti. Prepričala sem se, da je Jezus živ in
da živi med nami tudi danes in me
neskončno ljubi. Hvala Ti, Jezus, da si se
tako globoko dotaknil moje duše.
Mira Mlakar
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JUNIJ: Molimo, da bi vsi
trpeči našli svojo pot v
življenju in dopustili, da se jih dotakne Srce Jezusovo.
DOBRODOŠLI V DOMAČI CERKVI

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Orova vas.

