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Tudi ti si poklican/a k oznanjevanju (Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni Duh)
Ko se je Jezus vrnil v nebesa, je govoril z nadangelom Gabrijelom. Tudi v nebesih je
imel rane, ki jih je dobil pri križanju.
Gabrijel je rekel: »Učenik, moral si hudo trpeti! Ali ljudje to vedo in cenijo, kako
jih ljubiš in kaj si storil zanje?«
Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj ve to samo nekaj ljudi v Palestini.«
Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si storil, da bi vsi zvedeli za tvojo ljubezen, iz
katere si trpel?« Jezus je odgovoril: »Rekel sem Petru, Andreju, Jakobu in
Janezu pa tudi drugim prijateljem, naj povedo naprej o meni. Tisti, ki bodo
slišali pripovedi o meni, bodo povedali naprej, ti pa še drugim, vse dokler
zadnji človek v najbolj oddaljenem kotičku zemlje ne bo slišal zgodbe, kako
sem dal svoje življenje zanje, ker sem jih tako ljubil.«
Gabrijel ga je nekoliko nejeverno pogledal. »Že, že, kaj pa, če se Peter in drugi
utrudijo? Kaj pa če ljudje, ki bodo prišli za njimi, pozabijo? Gotovo si naredil
druge načrte?«
Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem naredil nobenih drugih načrtov. Nanje
računam!«
Lahko Jezus računa name?
Koliko ljudem sem že povedal o Jezusu?
Kolikim sem povedal, da jih ima Jezus rad?
Na nekem križu je bil Kristusov kip brez rok, pod njim pa napis:
»Kristus nima rok, razen naših.
Kristus potrebuje naše roke, da bi mogel vse ljudi voditi k sebi.
Posodimo Kristusu svoje roke.«
V poletnih mesecih (junij, julij in avgust) so »krstne« sobote: 19. 6., 17. 7. in 21. 8.!
Povabim vas, dragi starši novorojencev, da se čimprej oglasite,
da izberemo datum in uro sv. krsta. Hvala za vaše razumevanje!

Pon., 17. 5.
Jošt
Tor., 18. 5.
Janez I.
Sre., 19. 5.
Krišpin Viterbski
Čet, 20. 5.
Bernardin Sienski
Pet., 21. 5.
Krištof Magallenes
Sob., 22. 5.
Marijin spomin

Ned., 23. 5.
BINKOŠTNA
NEDELJA

Ob 18. uri spoved in kateheza za birmance in starše
Ob 19. uri za + Marijo in Antona Hartmana ter
Gregorja Švajgerja
Ob 18. uri spoved in kateheza za birmance in starše
Ob 19. uri Bogu in Sv. družini na čast –
v zahvalo in priprošnjo za razumevanje, zdravje in
blagoslov v družini
Ob 18. uri spoved in kateheza za birmance in starše
Ob 19. uri za vse + Lisjakove
Ob 18. uri spoved in kateheza za birmance in starše
Ob 19. uri za + Janka Zapečnika in vse + Zapečnikove
Ob 19. uri za + Marijo in Rudlfa Kompoša, 2 brata,
tete in strice, sorodnike ter Roka Pušnika
SLOVESNOST SV. BIRME
Ob 11. uri 7. razred in ob 13. uri 8. razred
Izredni birmovalec: župnik Fredi Mlinarič
Ob 19. uri za + Julijano in Ignaca ter Franca Miklavca
Ob 8. uri na čast Majniški Kraljici za Božji blagoslov
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo Ričnik in Julijano Vrhovnik

Produkcija: SVETI DUH (Po: Božje Okolje; leto 46; št. 2/2021)
Ali ste že kdaj prebrali seznam sodelujočih, ki se zavrti v špici vsakega filma?
Jaz ga še nisem … čeprav je v njem navedena dolga vrsta imen, brez katerih film
zagotovo ne bi mogel nastati.
Zdi se mi, da podobno neprebrano in nevidno vlogo na platnu človeške zgodovine
igra Sveti Duh, ki je – čeprav vedno na delu, ko skupaj z Očetom in Sinom ustvarja,
ljubi in rešuje vse vesolje – vsaj na zunaj velikokrat neopažen. Je kot kakšen
anonimen scenski delavec, ki iz dneva v dan oblikuje čudovite kulise človeške
zgodbe in ko se karkoli poškoduje ali uniči, že hiti postavljati nove. Je izjemen
mešalec zvoka (saj je iz sprtih jezikov in nerazumljivega hreščanja sposoben ustvariti
razumevanje in dialog) … ekstravaganten kostumograf (a ne oblači le teles, temveč
tudi duše) … masker (ki celo na objokan obraz spretno naslika nasmeh) … mojster
luči (ki osvetli še tako brezizhoden prizor). Je tudi skrajno potrpežljiv snemalec, saj
mirne duše zbriše slabo zaigrano dejanje in reče, seveda, snemamo še enkrat. Vso
produkcijo redno zasipa z ljubeznijo, svojo najžlahtnejšo valuto in vsebino. Če mu
pustimo, razpleta naša vozlišča, oživlja, vodi, tolaži, razlaga … Je hkrati v Božjih

globinah in v nas. Vedno, brez izjeme, nas usmerja k Očetu in Sinu. Njegovo
razpoznavno znamenje je veselje, mir, ljubezen … tudi do sovražnikov.
Mislim, da je ni dobre stvari v filmu človeštva, ki se ne bi zgodila brez Svetega Duha.
Kadar sodelujemo z njim, produkcija teče mnogo bolj uigrano in prijateljsko. Le, če
je v naši igri, iz soigralcev postajamo ekipa in iz ekipe družina … brez sodelovanja z
njim je (tudi v Cerkvi) zmešnjava, nesporazum in soliranje. Igralci se sicer lahko na
pamet naučimo svojih vlog in molitev, a brez njegovih podnapisov ne vemo, kaj sploh
verujemo in izgovarjamo … kajti Boga nam lahko razloži le On sam. Kot tisti, ki do
najmanjše podrobnosti pozna vso Resnico človeškega scenarija, v svojo zgodbo
redno zaposluje tudi vedno nove igralce … do konca časov želi k srečnemu Koncu
pripeljati prav vse ljudi. Med filmsko produkcijo, ki je mnogokrat smrtno resna,
zahtevna in izčrpavajoča, poskrbi tako za Hrano kot za Odpuščanje, kajti rad bi, da
bi z njegovo pomočjo vsak ukrotil svojega lastnega zmaja. In da bi bila vsaka naša
vloga odigrana z ljubeznijo.
To, mislim, da v človeški zgodovini dela Sveti Duh … In še veliko veliko več …

Pon., 24. 5.

MARIJA POMAGAJ

Tor., 25. 5.
Beda Častitljivi
Sre., 26. 5.
Filip Neri
Čet, 27. 5.
Alojzij Grozde
Pet., 28. 5.
German Pariški
Sob., 29. 5.
Maksim Emonski
Ned., 30. 5.
SVETA TROJICA

MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV
Ob 19. uri za + Danico Metelko
Ob 19. uri za Božje varstvo in blagoslov ter
dušno in telesno zdravje
Ob 19. uri
za + Andreja Gregla
Ob 19. uri
za + Marijo Krautberger
Ob 19. uri
za + Romana Uran
Kvatrna sobota - ob 19. uri za + Antona Ladinika,
Justino in Jožefa Vajsa ter Milana Lesjaka
Ob 8. uri za + Jožefo Rihter
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Petra Marovta

Na praznik svete Trojice beremo v evangeliju zadnjih pet vrstic Matejevega
evangelija (Mt 28,16-20). Gre za slovesen sklep Matejeve predstavitve Jezusovega
življenja, delovanja, smrti in vstajenja.
Krščeni smo potopljeni v skrivnost Svete Trojice. Z vzklikom »V imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha« začenjamo vse naše molitve. Gre za najkrajšo izpoved naše
vere. Gre tudi za slovesno formulo, s katero smo bili krščeni. Krščeni in
posvečeni smo v imenu Svete Trojice. Grška beseda za krstiti je »baptizô«, kar
pomeni biti potopljen. Tako kot so tedaj barvali tkiva, ki so jih namočili v barvno

raztopino, tako smo krščeni potopljeni v skrivnost Svete Trojice, v tej kopeli dobimo
novo barvo, barvo ljubezni, ki je najgloblja resničnost troedinega Boga. BOG JE
LJUBEZEN. O njem pričujemo, če se ljubimo med seboj.
Recept proti pastoralnemu pesimizmu … Kaj vse odkrijemo v pičlih petih vrsticah
sklepa Matejevega evangelija (Mt 28,16-20)! Jezus je živ … premagal je smrt in zlo
… Bog ga je obdaril z novim telesom, ki je telo večnosti. On sam zagotavlja skupnosti
svojih učencev in po njih Cerkvi, da bo v svoji skupnosti do konca sveta. Iz te obljube
Cerkev črpa moč za svoj misijonski zagon … za nepremagljivi optimizem … za
širjenje krščanskega humanizma. Korenine le-tega so globoke, segajo v skrivnosti
Svete Trojice. To je recept proti pastoralnemu pesimizmu. Ko se zdi, da s svojim
oznanjevanjem nič ne moremo doseči, odprimo to stran Matejevega evangelija: saj
vendar nismo mi, ljudje, ki vodimo in usmerjamo Cerkev.
Znana je anekdota o zdaj že svetem papežu Janezu XXIII. Ko mu je kmalu po izvolitvi
za papeža eden od prijateljev rekel: »Angelo, sedaj si pa papež, kako težka
naloga!« Odgovoril mu je: »Vem … ko grem spat, si to tudi rečem in ne morem
zaspati. Čez nekaj minut se obrnem na drugo stran in si rečem: Angelo, kako
si neumen, saj ne vodiš Cerkve ti, ampak jo vodi Sveti Duh. Pokrižam se in lepo
mirno zaspim.«
Ko bi se le znali obrniti tudi mi, na drugo stran … k zaupanju … h globoki veri
… k nepremagljivemu upanju, da smo lahko le orodje Svetega Duha …
odsvit presvetle Trojice … žarek Ljubezni …
ki razsvetljuje tudi tam, kjer je najbolj temno.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!
MATI, TI SI OSTALA ZVESTA
Sveta Marija, Gospodova mati,
ti si ostala zvesta, ko so učenci pobegnili.
Kakor si verovala, ko ti je angel oznanil nekaj neverjetnega –
da boš postala mati Najvišjega –
tako si verovala tudi v uri njegovega najglobljega ponižanja.
Tako si postala v uri križa, v uri najtemnejše noči v zgodovini,
mati vernikov, mati Cerkve.
Prosimo te: uči nas verovati in nam pomagaj,
da bo naša vera postala pogum služenja
in delovanje dejavne in sočutne ljubezni. Amen.
Molitvenik za mlade, Benedikt XVI.
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