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LETO 19

ŠTEVILKA 23

Binkošti

POŠLJI SVOJEGA DUHA IN SO USTVARJENI!
Berila binkoštnega praznika nam dovoljujejo, da dojamemo temeljni vidik
delovanja Božjega Duha: Svetega Duha kot stvarnika oz. stvariteljsko moč
Duha. V psalmu po berilu beremo:
»Pošlji svojega Duha in so ustvarjeni
in prenovi obličje zemlje.«
Evangelij sam nam ponuja zelo pomenljiv namig. V dvorani zadnje
večerje, na velikonočni večer, je Jezus:
»dihnil vanje in jim dejal: Prejmite Svetega Duha«.
To dejanje nam prikliče v spomin Božje dejanje, ko je ob stvarjenju »v
človeka, ki ga je ustvaril iz prahu zemlje, dihnil dih življenja, in človek je
postal živo bitje« (prim. 1 Mz 2,7). S tem dejanjem nam hoče Jezus
sporočiti, da je Sveti Duh Božji dih, ki daje življenje novemu stvarjenju,
kot je dal življenje prvemu stvarjenju. Prav od tod izhaja Cerkev, ko na
koncilu v Carigradu leta 381 opredeljuje božanskost Svetega Duha:
»Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja …« Če je Duh stvarnik, je
torej Bog, kajti ustvarjati je izključna pravica Boga.
VIR: Cantalamessa

JUNIJ - MESEC VRTNIC in SRCA JEZUSOVEGA
V mesecu maju ste bili po nekaterih vaseh zelo pridni in se vseskozi ob
večerih dobivali pri križu ali v kapelah. Iskrena hvala vsem
voditeljem šmarnic, otrokom in starejšim, da ste prihajali in
molili. Prepričan sem, da ste z molitvijo izprosili veliko
blagoslova na številnih področjih, otrokom pa pomagali h
globljemu doživetju molitve in druženja. Iskrena hvala vsem
za bogato duhovno naložbo.
Prosim vas, da to, kar z besedami govorimo in prosimo, živimo tudi
v praksi – v vsakdanjem življenju, po končanih šmarnicah.
JE RES, DA NAM ZMANJKUJE ČASA, DA JE POTREBNO
DELATI OB NEDELJAH ???
Da, zgodi se, da je včasih potrebno delo opraviti tudi v nedeljo.
Bolezen, živina, suho seno in slabo vreme, gostinstvo, druge določene
službe. Večina ljudi si pa lahko privošči nedeljo, kot
dan počitka. In tako je prav!
Mi potrebujemo počitek, da okrepimo telo, da si
napolnimo dušo, da poživimo duha, za nov teden, ki je
pred nami. Več počivamo, kaj lepega preberemo,... Za
nas kristjane pa je ob vsem tem, nedelja posvečen dan, kar pokažemo z
obiskom sv. maše.
Zaradi tega se praznično oblečemo, imamo boljšo hrano, koga
srečamo ali obiščemo, se bolj posvetimo otrokom, vnukom, sozakoncu,
povabimo koga na kavo, na sprehod, se kam zapeljemo s kolesom, se
igramo kakšno igro… Nimamo neomejene količine telesne in duhovne
moči in z leti je potrebno te moči pogosteje polniti. Spomnimo se, da je
Bog po šestih dneh dela, sedmi dan počival. In to privošči tudi nam, še več,
dal nam je kot zapoved, da se tega držimo. In kdor ob nedeljah dela, je
prepričan, da ne potrebuje počitka. To je tako, kot
če ti nekdo podari dan, da ni treba delati, ti pa
takrat najbolj garaš. Na ta način se nedelja nič več
ne razlikuje od ostalih dni v tednu. Življenje
postane monotono, naporno in hitro postanemo
brezvoljni in sitni.
Kajti naravno v življenju je, da mora biti čas dela in čas počitka.
Čas naporov in čas uživanja sadov. Brez praznovanja nedelj, se izgubi čar

lepega življenja. »Kdor dela vse nedelje, se sreča mimo pelje« (Vir:
internet)
Dobro je slišati:
Kvatre: Vsake tri mesece je »Kvatrna nedelja« in darovi pri sv. mašah na
to nedeljo, so po celi nadškofiji in so namenjeni za semenišče in
bogoslovje. Prihodnjo nedeljo, 12. junija je II. Kvatrna nedelja. Iskrena
hvala že vnaprej za Vaš dar v ta namen. Boglonaj!
Zaključek verouka: V soboto, 11. junija, pri večerni sv.
maši, zaključujemo verouk v tem šolskem letu in
veroučenci prejmejo spričevala. Lepo povabljeni, pridite,
da se skupaj zahvalimo Bogu za to šolsko leto, za prejete
zakramente in to, kar smo se naučili. Veliko milosti smo prejeli in prav je,
da se zahvalimo.
Lepa misel: Potrpežljivo čakanje; Ladja je zaradi oseke nasedla na plitvini.
Vlačilci so jo neuspešno skušali spraviti v globljo
vodo. Kapetan ladje je vlačilce poslal nazaj v
pristanišče. Posadki je dejal: »Mi bomo potrpežljivo
čakali«. Počakali so do plime, ko se je voda dvignila
in ladja je bila rešena. Česar ni mogla storiti
človeška moč, je storila moč plime v oceanu.
Nekaj podobnega se je zgodila v prvi Cerkvi na binkošti. Ko se je
Jezus pred odhodom k Očetu poslavljal od svojih apostolov, jim je rekel:
»Jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite (počakajte) v
mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave« (Lk 24,44). In prejeli so moč,
…
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SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Marjanco Sattler obl.
14.00 za + za žive in rajna vaščane Pongrc (v kapeli)

9.00

za + Maksa Bukšeka
19.00 v dober namen

Robert

7.30

za + Emilijo in Gašperja Murko

Medard

….… za + Slavico Žunter (v odsotnosti)

19.00 za + Zvonka Jeriča obl., Marijo Roziko in
Primož in Felicijan
Franca Vorih, Stanka in Lidijo Kiseljak
(Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice)
7.30 za + Jožefa Vindiša 30. dan
17.00 Priprava na poroko (Valand – Jaušovec)
Bogomil Poljski
19.00 za + Franca Draškoviča obl., starše in Gustija
Glavača
17.00 za žive in rajne vaščane Šikol (v kapeli v
Forštatu)
19.00 Zaključek verouka in podelitev spričeval.
Barnaba, apostol
19.00 za + Marijo Hergan obl., vse Kožuhove in
Letonjeve
(Molitvena ura za zakonce in družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 Antonova nedelja – žegnanje: za žive in rajne
9. veliko. ned.
vaščane Mihovc in Dragonje vasi
SV. TROJICA
Ob 10.00 uri v Cirkovcah ni sv. maše !!!
13.00 Srečanje: Zakonska skupina I. (Na Sp. Polskavi)

Sv. krst je prejel: Sagadin Žiga, , Mihovce 29. Čestitke staršem in blagoslova

pri vzgoji in zdravja otroku.
Poročila sta se: Dobič Petra – Tušek Davorin in Weingartner Dejan –
Godec Maja. Obilo ljubezni, zdravja in blagoslova na njihovi skupni poti.
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