
VSI SO BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM IN SO GOVORILI V TUJIH JEZIKIH
Vstali Jezus se je učencem redno prikazoval štirideset dni in kljub temu 

so v času pred njegovim vnebohodom bili še vedno polni strahu. Dneve so 
preživljali zaprti v dvorani zadnje večerje, kjer so bili zaklenjeni, da jih ne bi 
kdo odkril in prepoznal za Jezusove učence. Kljub temu da so večkrat videli 
vstalega Gospoda, jim ta izkušnja ni nič pomagala v njihovem življenju. Še 
naprej so se skrivali in bili zaskrbljeni glede svojega preživetja. Na binkoštni 
praznik pa se v apostolih zgodi bistveni preobrat. Apostolska dela poročajo: »Nenadoma je 
nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, 
ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in 
začeli so govoriti v tujih jezikih.« Apostoli so bili od takrat naprej polni Svetega Duha, kar 
je popolnoma spremenilo njihovo dotedanje življenje. Številni stvarni ali namišljeni strahovi 
so naenkrat izginili, ker jih je Sveti Duh krepil, opogumljal in jim dajal moč. Vesela novica o 
Gospodovem vstajenju, ni bila več zgolj samo neka zasebna zadeva, ampak je postala njihova 
življenjska drža, iz katere so lahko drugi ljudje spoznali, da Gospod zares živi. Na binkoštni 
praznik so kot novi ljudje zapustili hišo, kjer so se zadrževali in šli oznanjat, da je Gospod vstal 
in živi.

Kako je danes z binkoštnim praznikom oziroma z našimi birmami? Brez velikega razmišljanja 
lahko rečemo, da je prevladujoča kultura ali ideologija sodobnega časa egocentrizem. Večina 
pričakuje, da se mora vse vrteti okoli njih in da vse obstaja zaradi njih. Prehitevanje vrst, jeza, 
ker se vlada ni odločila po tvoje ali celo, ker vreme ni v skladu s tvojimi načrti, samo dokazujejo, 
da je sodobnik pretirano zagledan vase. V skladu s to miselnostjo razumemo tudi poslanstvo 
Svetega Duha: Jezus ga je poslal, da bi nam pomagal lepše živeti. Daje nam neštete sposobnosti, 
da bi z njimi drug drugega bogatili, a to so pogostokrat samo lepe besede.

Priča smo številnim odhodom iz Cerkve in mnogi zavržejo Boga, ker mislijo, da je Bog tukaj 
samo zaradi njih in ko se njihove želje ne uresničijo, ga več ne potrebujejo. O njem so si ustvarili 
napačno podobo. Bog nam pošilja Svetega Duha, da bi mi lažje bili za druge. To je verjetno 
tudi eden od razlogov, zakaj so apostoli začeli govoriti v tujih jezikih. Pred nami je sedaj velika 
naloga, da se nehamo toliko ubadati s samim seboj in začnemo živeti svoje krščanstvo med 
ljudmi, ki so daleč od Boga, a ga vseeno potrebujejo. Ne bomo izstopali z govorjenjem tujih 
jezikov, prepoznali pa nas bodo po ljubezni, dobroti in solidarnosti.
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Nedelja Binkoštna nedelja 23. maj
yy Danes je Binkoštna nedelja. Godujeta Servul (Socerb) Tržaški, mučenec in Evtihij, opat.
yy Danes so binkošti, spomin na prvo izlitje Svetega Duha, ki so ga prejeli apostoli, Marija in nekatere žene. To je 
dan, ko je bila rojena Cerkev ali novozavezno Božje ljudstvo. V dokumentih drugega vatikanskega cerkvenega 
zbora beremo: „Ko je Sin končal delo, ki mu ga je Oče zaupal, da ga izvrši na zemlji, je bil na binkoštni dan 
poslan Sveti Duh, da bi neprestano posvečeval Cerkev in bi tako verujoči po Kristusu imeli v enem Duhu 
dostop k Očetu... Po njem Oče oživlja vse ljudi, ki so po grehu umrli, dokler ne bo njihovih umrljivih teles v 
Kristusu obudil od mrtvih“(C 4). Vsa prenova Cerkve je delo Svetega Duha, zato se Cerkev v vseh časih toliko 
prenavlja, kolikor se da voditi Svetemu Duhu. Seveda pa ima prenova Cerkve za cilj prenovo vseh njenih 
članov. V čim popolnejši meri naj bi postali zares kristjani, to se pravi v sebi naj bi imeli Kristusovo misel in 
Kristusovega duha in iz tega tudi živeli.

yy S prvoobhajanci smo začeli neposredno pripravo na njihov praznik, ki bo 27. junija. Pred prvim obhajilom se 
jim bo Jezus približal in blagoslovil njihovo življenje z zakramentom svete pokore, ali s sveto spovedjo. Prvo 
spoved bodo imeli v petek, 28. maja ob 17.30. K srečanju pridejo skupaj s starši in nato bo še krajši sestanek s 
starši, da se dogovorimo o slovesnosti prvega obhajila. Običajni verouk za prvoobhajance – četrtek ob 14.00 – 
ta teden odpade zaradi srečanja v petek.

yy Z očetovskim srcem: Prvi korak vsakega resničnega notranjega ozdravljenja je sprejeti svojo zgodovino oziroma 
v sebi narediti prostor tudi za tisto, česar si v življenju nismo izbrali. Zato potrebujemo veliko ustvarjalnega 
poguma. Ko beremo »evangelije otroštva«, se velikokrat sprašujemo, zakaj Bog ni posegel neposredno in jasno. 
Toda Bog posreduje po dogodkih in ljudeh. Jožef je človek, po katerem je Bog poskrbel za začetek zgodovine 
odrešenja. On je pravi »čudež«, po katerem je Bog rešil otroka in njegovo mater. Nebesa posredujejo tako, da 
zaupajo v ustvarjalni pogum tega moža, ki je, ko je prišel v Betlehem in ni našel prebivališča, kjer bi Marija 
lahko rodila, pospravil hlev in ga uredil, da je postal čim prijetnejši prostor za Božjega Sina, ki prihaja na svet. 
Zaradi preteče grožnje Heroda, ki je hotel umoriti Otroka, je bil Jožef še enkrat v spanju opozorjen, naj varuje 
Otroka, zato je sredi noči pripravil beg v Egipt. Morda imamo vtis, da je svet na milost in nemilost izročen 
močnim in mogočnim, vesela novica evangelija pa je v tem, da nam pokaže, kako Bog kljub oblastnosti in 
nasilnosti zemeljskih vladarjev vedno najde način za uresničitev svojega načrta odrešenja.

yy V mesecu juniju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

Binkošti
1. za + mamo Frančiško (obl.), očeta Alojza in Simona Markoviča
2. kot priprošnja za nedolžne otroke
za + Andreja Perčiča (obl.) in Mirka Šterna

23. maj

Ponedeljek
1900

Marija Pomočnica kristjanov – Ludvik Zefirin Moreau, škof
Za + Mirjano Zupan ob rojstnem dnevu

24. maj

Torek
1900

Beda Častitljivi, duh. in c. uč.; Urban I. in Gregor VII., papeža
urna maša za Čadovlje

25. maj

Sreda
1900

Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof
urna maša za Pangršico

26. maj

Četrtek Alojzij Grozde, mučenec; Julij, mučenec 27. maj
Petek German Pariški, škof; Just Španski, škof 28. maj
Sobota
2000

Maksim Emonski, škof; Pavel VI., papež
1. v zahvalo
2. za vse ++ Gregorčeve

29. maj

Nedelja
730 Tenetiše

830

Nedelja Svete Trojice
1. za zdravje in vse dobro v življenju
2. za + Marico Markovič (obl.), vse ++ Brzinove, starše Markovič, Ivano 
in Jakoba Kerna
za + Angelo Markun (obl.)

30. maj

čiščenje in krašenje Trstenik: Vesna Markun; Tenetiše: Milena Kokalj 
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

29. maj


