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JEZUS JE DIHNIL VANJE IN JIM DEJAL: »PREJMITE SVETEGA DUHA!«

Binkošti pomenijo prevetritev, čas, ko na nek način pometemo z
vsem, kar je staro in preživelo ter se oklenemo novega, ki prihaja. Nova
stvar nima nič skupnega s starim, o njej nimamo nobenih izkušenj, zato
stopamo na neznano področje in tvegamo. Mnogi se bojijo narediti ta
korak, trdovratno se oklepajo starih, preizkušenih, udomačenih stvari
in ne upajo tvegati. To je tudi eden od razlogov, da se ob izgubi službe
mnogi ne znajdejo in ne iščejo kakšne prekvalifikacije. In vendar je potrebno, da od
časa do časa zapiha nov veter, ki pomete z vsem starim in nas izzove. Ko nam življenje
postane preveč rutinsko, robotizirano ponavljanje priučenih zadev, je treba narediti rez
in dati življenju nove iztočnice.
Apostoli so bili v podobni situaciji, ko naenkrat vsega tega, na kar so se navadili v
triletni hoji za Jezusom, več ne bo. Vse se je podrlo in niso imeli več nobenega upanja.
To je bil eden od razlogov, da so se zbrali v dvorani ter molili in prosili, da bi se nekaj
zgodilo, kar bi življenje pognalo naprej iz mrtvega teka. Prišlo je do binkoštnega čudeža,
do izlitja Svetega Duha. Jezus je sicer to napovedal, ko jim je ob svojem odhodu v nebo
dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.«
Začetek novega življenja je povezan s prejetjem Svetega Duha. Kako so apostoli
doživljali njegov prihod? Luka je v Apostolskih delih zapisal: »Nenadoma je nastal z
neba šum, kot bi se bližal siloviti vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.« Pred
viharjem vsi trepetamo in iščemo neko zavetje, ker se zavedamo, da je njegovo delovanje
povezano z rušenjem in uničevanjem vsega, kar smo zgradili, za kar smo se dolga leta
trudili. Zato nam ni vseeno, kaj se bo zgodilo. Staro, preživelo je uničeno, kakšna bo sedaj
prihodnost? Luka jo napove takole: »Prikazali so se jim jeziki, podobnim plamenom,
ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden.« Ko se nam vse podere, pride novo
razodetje kot ogenj z neba. Naenkrat odkrijemo nove sposobnosti. Rečeno pregovorno:
Ko nastopi pravi čas, pride učitelj! Apostoli so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so
začeli govoriti v tujih jezikih. Pripravljeni so bili za poslanstvo. Šele sedaj, po prejetju
razsvetljenja, so lahko začeli izvrševati poslanstvo, za katero jih je Jezus izbral: »Katerim
grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani!«
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Binkoštna nedelja
31. maj
yy Danes je Binkoštna nedelja. Spomin obiskanja Device Marije, goduje Vital, menih.
yy Mesec maj je za nami in z njim povezana tudi šmarnična pobožnost. Ne vem sicer, koliko so spremljali Tadejino zgodbo šmarničarji trsteniške župnije, a na facebook strani je bilo vsak dan veliko sledilcev. Za otroke in
mladino je medmrežje nov način komuniciranja in druženja, zato je dobro, da sodobna sredstva družbenega
obveščanja izkoristimo tudi za duhovnost in posredovanje verskih vrednot.
yy Zadnjo nedeljo v maju so letos Binkošti, spomin na prvi prihod Svetega Duha. S tem praznikom, ki ga obhajamo 50 dni po veliki noči, se zaključuje velikonočni čas. Sveti Duh je dejavno navzoč ob sprejemanju pomembnih odločitev Cerkve, izbiri oznanjevalcev in jih tudi vodi. V Apostolskih delih binkošti zavzemajo središčno
mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v nazareški shodnici, ki
ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo Judje, poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu. Sveti Duh je namreč začetek in počelo
vsake evangelizacije ter nosilec veselega oznanila v svet. Vse pa se zgodi po kristjanih, ki sedaj živijo in delajo
kot Kristusovi pričevalci. Zato je prav, da se večkrat vprašamo, kako živimo v skladu z milostmi, ki smo jih pri
birmi prejeli: smo zares zreli in odgovorni kristjani?
yy Z veroukarji 3. razreda smo imeli ta teden spet verouk. Do prvega obhajila bodo še tri srečanja. V četrtek bomo
imeli prvo spoved. Pri zadnji uri smo se z otroki vse pogovorili, vendar je dobro, da starši z njimi to snov ponovite, da bodo tako dobro pripravljeni na pomembno srečanje z Jezusom v zakramentu sprave.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Marija ni nikoli bežala pred odgovornostjo in se ni slepila,
temveč je znala spremljati bolečino svojega Sina, ga podpreti s pogledom, mu dati zavetje v svojem srcu. Bolečina, ki jo je trpela, je ni pahnila v obup. Bila je močna žena tistega »da«, ki podpira in spremlja, daje zavetje
in objema. Marija je velika varuhinja upanja. (45)V mesecu juniju je še precej prostih mest za mašne namene.
Nedelja
BINKOŠTI
31. maj
730 Tenetiše
za vse ++ Ribnikarjeve
830
1. za + Antona Robleka, dar Ločanovih
2. za župljane
Ponedeljek
Marija, Mati Cerkve; Justin, mučenec
1. junij
1900
za + Janeza Dobrina, dar Romane Porenta
Torek
Marcelin in Peter, mučenca; Erazem, škof
2. junij
1900
za + Kristino Štefe (obl.) in vse Mlinarjeve
Sreda
Karel Lwanga in ugandski mučenci; Klotilda, kraljica
3. junij
1900
za + Janeza Perčiča (obl.)
Četrtek
Peter Veronski, mučenec; Frančišek Caracciolo, red. ustan.
4. junij
Petek
Bonifacij, škof in mučenec; Igor, knez in menih
5. junij
Sobota
Norbert, škof in red. ustan.; Bertrand Oglejski, škof
6. junij
2000
1. za + Jožeta (obl.) in Jožico Zupan
2. za + staro mamo Ivanko Košnik ob rojstnem dnevu
3. za + Francko Gregorc
Nedelja
Sveta Trojica
7. junij
730 Tenetiše
1. za + Ivano Kern, dar Cvetke Štiftar
2. urna maša za Tenetiše
830
za + Aleša Zupana (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik: Kern Danica
6. junij
Tenetiše: Golob Marinka
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

