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Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam Jn 20,19 23 

19 Pod noč tistega dne, 
prvega v tednu, ko so 
bila vrata tam, kjer so se 
učenci zadrževali, iz 
strahu pred Judi 
zaklenjena, je prišel 
Jezus, stopil mednje in 
jim rekel: »Mir vam 
bodi!« 20 In ko je to rekel, 
jim je pokazal roke in 
stran. Učenci so se 
razveselili, ko so videli 
Gospoda. 21 Tedaj jim je 
Jezus spet rekel: »Mir 
vam bodi! Kakor je Oče 
mene poslal, tudi jaz vas 
pošiljam.« 22 In ko je to 
izrekel, je dihnil vanje in 
jim dejal: »Prejmíte 

Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.« 
 
OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE 

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 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 
 

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki 
ga je Bog podaril človeku, da mu 
stoji ob strani? Zakaj pa ne?!  

Sveti Duh daje človeku pogum, s 
svojo ljubeznijo in predanostjo nas 
spreminja, iz nas izvabi dobro in 
najboljše. Njegova bližina nas 
ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj 
tihega in nežnega, kar moramo 
zaščititi – me pa tudi prav močno 
vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me 
obdaja – in v katero se lahko 
potopim. Kjerkoli govori Sveto 
pismo o Svetem Duhu, se Bog 
ljubeznivo obrača na ljudi, vabi nas 

na praznovanje prijateljstva z Bogom.  
Sveti Duh – dobri prijatelj človeka. Prijatelj, ki nam je blizu, ki nam brani 

hrbet, ki se mu lahko zaupamo. Prijatelj, ki nas nežno tolaži, če smo 
žalostni – in ki nas polne moči postavi na prepih, kadar nas mora pretresti. 
Dober prijatelj ostaja – in to prijateljstvo je prav tako težko opisati kot 
tisto med ljudmi. 



Toda – po čem spoznamo ljubezen? Po čem spoznam prijateljstvo? Po 
čem spoznam Svetega Duha? Objektivnih kriterijev skoraj ni. Prijateljstva 
in ljubezni ne morem meriti po velikosti daril, pa tudi čas, ki ga prebijemo 
skupaj, ni pravi pokazatelj. Dejstvo pa je, da povsod, kjer deluje Sveti Duh, 
bi resnično moralo vse rasti in cveteti od življenja. Tam, kjer sta ljubezen 
in prijateljstvo odkrita in pristna, bi morale zeleneti stepe in v puščavah bi 
morali izvirati studenci. Kjer strah utesnjuje življenje, bi se morali odpreti, 
in kjer se izgubljamo v neznanem, bi se gotovo ustavili. V nevarnosti 
vidimo rešitev, v utrujenosti dobimo novo moč, sredi mraza se topi led. Če 
sem zašel, se mi odpre pot, če ne morem ali nočem več, me nekdo vzame 
v roko in mi nežno obriše solze z obraza. To je ljubezen, to je prijateljstvo 
– to je Sveti Duh!  

   Po: A. Schwarz 
 
»Nenadoma je z neba nastal šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil 
vso hišo, kjer so se zadrževali.« (prim. Apd 2,2) 
 
Zame je za dojemanje Svetega Duha nadvse pomembna podoba vetra. 
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. 
Na binkošti so bili zbrani učenci in žene ter tako ustvarili pracelico naše 
Cerkve. Torej ne gre samo za našo osebno izkušnjo Boga, ampak za 
gibanje, ki ga Sveti Duh prinese v Cerkev. Po: A. Grün, Izkusimo 
velikonočno veselje 
 
BINKOŠTI 
Danes so binkošti, zapovedan praznik. Z njimi zaključujemo letošnji 
velikonočni čas. 



VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN 
SVETA BIRMA 
Verouka v letošnjem veroučnem letu več ne bo. Obhajanje zakramentov 
prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 4. oktobra, svete birme pa v soboto 
10. oktobra. Vse pa vabim k obisku svete maše. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo 
namenjen za potrebe župnije. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Grlič. 
 

BINKOŠTNA NEDELJA 
Ponedeljek 

1.6.2020 
Marija, Mati 

Cerkve 
  

Torek 
2.6.2020 

sv. Marcelin in 
Peter 
škofa 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za blagoslov v družini 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
3.6.2020 

sv. Karel 
Lwanga 

mučenec 

  
 

Četrtek 
4.6.2020 

sv. Peter 
Veronski 
mučenec 

  

Petek 
5.6.2020 

sv. Bonifacij 
škof 

  

Sobota 
6.6.2020 

sv. Norbert 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Francija Mahajnca 

Nedelja 
7.6.2020 

NEDELJA 
SVETE 

TROJICE 
sv. Robert 

Newminstrski 

9.00 
 

10.30 

za † Janeza Gajška    
za † Franca Krumpaka 
za † Ilija Babića (pogrebna) 
za † Ivana Debelaka 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


