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PREJMITE SVETE DUHA! KATERIM GREHE ODPUSTITE, SO JIM ODPUŠČENI!

Jezusovo vstajenje je bilo za vse veliko presenečenje in zato se je moralo
zgoditi še marsikaj, da je nova vera lahko pognala globoke korenine in
postala mogočno drevo, ki ga noben vihar ne more porušiti. Petdeset dni
po Jezusovem vstajenju je bil pomemben dogodek prihod Svetega Duha,
prve binkošti ali prva birma. Brez te pomoči od zgoraj je bilo vse preveč
negotovo. Apostoli naj bi Jezusovo veselo oznanilo ponesli v svet, vendar
so bili na začetku brez pravega ognja, nemočni v svetu, kjer so voditelji, civilni in verski,
imeli jasen cilj, da apostole uničijo, tako kot so se znebili njihovega učitelja Jezusa. Prve
binkošti so bile prelomni dogodek, na katerega nihče ni bil pripravljen, kajti apostoli so
se skrivali in nobeden ni razmišljal o tem, da bi se izpostavil in za novi nauk tvegal svoje
življenje. In vendar so se njihovi načrti izjalovili, kajti Božji načrt je bil drugačen. Kaj se je
zgodilo na binkoštni praznik? Apostoli so naenkrat stopili pred zbrane množice in začeli
javno govoriti. Oznanjali so v jeziku, ki so ga vsi razumeli, pa čeprav so bili v množici
ljudje iz različnih pokrajin Azije, Evrope in Bližnjega vzhoda. Vsakdo jih je slišal govoriti
v svojem jeziku, v jeziku ljubezni, ki je sposoben premostiti sleherno človeško oviro.
Ob svojem odhodu v nebo je Jezus dihnil v apostole in jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani!«
Jezus je prenesel svoje polnomočje na učence, kar niso bile le lepe besede, ampak jim je
dejansko dal moč, s katero bodo sposobni prenavljati ljudi in svet. Zato je dihnil vanje,
svojega duha je prenesel v prve pastirje Cerkve in jim s tem zagotovil, da bo vedno z
njimi, da jim bo dajal potrebno moč in se jim zato ni treba ničesar bati.
Apostoli so naenkrat postali novi ljudje. Ali so s tem izgubili svojo identiteto? Nič
takega se ni zgodilo: Peter je še vedno ostal Peter, Jakob Jakob in kasneje tudi Savel, ki
je postal Pavel, ni izgubil svojih naravnih danosti. To pomeni, da po krstu in birmi, ko
prejmemo izlitje Svetega Duha, še vedno ostanemo ista osebnost in ne izgubimo svoje
narave in talentov, ki smo jih prejeli. Tega se mora zavedati tudi vsakdo, ki ga je Jezus
poklical v duhovni poklic: še vedno si človek in se moraš truditi, da sodeluješ z milostmi,
ki ti jih posamezni zakramenti naklanjajo. Na nekaj pa se lahko trdno opremo: Jezus je
vedno z nami in nas vodi po svojem Duhu. Sveti Duh nas stalno razsvetljuje in uči, kako
bomo močni v svoji veri, neustrašni v pričevanju in dejavni s svojo ljubeznijo.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Binkoštna nedelja
9. junij
• Danes je binkoštna nedelja. Godujejo Primož in Felicijan, mučenca ter Efrem Sirski, diakon in cerkveni
učitelj.
• Danes je binkoštni praznik in zaključek velikonočnega časa. Binkošti so bile zelo pomembne za širjenje krščanstva, kajti apostoli so morali prejeti izlitje Svetega Duha, da so lahko stopili med ljudi in začeli oznanjati
evangelij. Mi smo prejeli takšno moč in poslanstvo pri sveti birmi. Sedaj smo mi na vrsti, da živimo kot kristjani v duhu in resnici, sicer bo milost, ki smo je bili deležni zbledela. Zato s svojim zgledom podprimo letošnje
birmance, da bodo Kristusa sprejeli za svojega učitelja in vodnika ter se ne bodo bali priznati, da verujejo v
Boga.
• V četrtek bo seja ŽPS-ja. Srečanje bo ob 20.00 v sejni dvorani. Treba je narediti preverbo pastoralnega in veroučnega leta, preveriti počitniški program in načrt obnove v župnijski cerkvi.
• V soboto, 15. junija je na Brezjah tradicionalno srečanje bolnikov. Sveta maša bo ob 10.00. Prav je, da starejšim
in onemoglim omogočite, da se udeležijo tega srečanja in skupaj z drugimi bolnimi začutijo, da v svoji bolezni
niso sami, ker nas Božja Mati Marija vedno spremlja in naše prošnje prinaša pred svojega sina Jezusa.
• V nedeljo 16. junija bo predstavitev dokumentarnega videa o našem prvomajskem romanju v Beneluks. Ob
15.00 se dobimo v zgornji dvorani KS Trstenik. Vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju in vas naša potovanja
zanimajo.
• V župnijski pisarni lahko starši prvoobhajancev dvignete slike od letošnjega prvega obhajila.
• Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Za pravilno ravnanje in vzgojne posege ni dovolj, da ustrezno presojamo, ali da čisto jasno vemo, kaj moramo narediti, čeprav je to prvenstveno. Pogosto smo v svojih dejanjih
nedosledni, četudi imamo zelo trdna načela. Naj nam naša vest daje še tako gotovo moralno sodbo, imajo
pogosto druge stvari večjo privlačno moč, če ne pridemo do tega, da se dobro, ki ga dojemamo z razumom, v
nas ne ukorenini kot globoko čustveno nagnjenje. Če se to zgodi, ima v nas veselje na dobrim večjo težo kot
druge privlačnosti, in nas to vodi k spoznanju, da je to, kar dojemamo kot dobro, tudi za nas tu in zdaj dobro.
Učinkovita etična vzgoja pomeni, pokazati človeku, kako zelo je zanj samega koristno, da dela dobro. Navadno
je danes brez učinka, če zahtevamo kaj, kar zahteva napor in odpoved, če jasno ne pokažemo koristi, ki jo
imamo od tega. (265)
• V mesecu juniju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Binkoštna nedelja
Nedelja
9. junij
1. za + Mirota Gričarja (obl.)
730 Tenetiše
2. za ++ Vočnarjeve, Pisovčeve, Koščeve in Florjana
3. za + Antona Drakslarja, Ribnikarjevega
830
za župljane
Marija, Mati Cerkve; Bogumil Poljski, šk; Edvard Pope, duh
10. junij
Ponedeljek
za + Petra Zaplotnika, str. (obl.)
1900
Torek
Barnaba, apostol; Marija od Srca Jezusovega, red. ustan.
11. junij
1900
za + Janeza Ješeta, dar Sp. Trstenika
Sreda
Adelajda, redovnica; Marija Jezusova Mercedes, red. ustan.
12. junij
1900
za + Ano in Vinka Perčiča
Četrtek
Anton Padovanski, cerkveni učitelj; Akvilina, devica in mučenka
13. junij
1900
za + Marijo Štern, dar njenih hčerk
Petek
Metodij I. Carigrajski, škof; Rihard, opat
14. junij
1900
za + Mirka Lombarja (obl.)
Sobota
Vid, mučenec; Landelin, opat - kvatre
15. junij
2000
1. za + Francko Gregorc (obl.)
2. po namenu
Nedelja Svete Trojice
Nedelja
16. junij
1. za + mamo Nado (obl.) in očeta Franca Benedičiča
730 Tenetiše
2. za zdravje
830
za + Kristino Valjavec, dar nečaka Janeza
čiščenje in
Trstenik – Štefe Franc
15. junij
krašenje
Tenetiše – Gjuran Martina

