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Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju
in širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju in krstu v moči
svetega Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo že bili krščeni in smo že prejeli dar
Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le enkraten
proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno smo namreč pod
vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se
moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V moči Sv. Duha nam to lahko uspe.
Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del
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POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA

P

o desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo. Zgodilo
se je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem v skladu z
delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od kod prihaja in kam
gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor vihar, ki se
nenadoma utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor
da bi se odprle vse zapornice neba, je vdrl Božji Duh na svet. V trenutku je Sveti
Duh boječe apostole, ki so se bali za svoje življenje in so se skrivali pred javnostjo,
naredil za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih vstalega Kristusa.
To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju nerazumljivo, jim je zdaj
nenadoma postalo kristalno jasno.
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi
spoznanji in doživetji, da sami sebe niso več
prepoznali. Zdelo se je, kakor da bi bili pijani;
kakor da se je vse okrog njih spremenilo. Vsega
tega niso mogli več obdržati zase, morali so med
ljudi, morali so jim oznaniti veliko novico, veliko
srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena stvar, ne
ječa in niti grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več
zadržati, da ne bi vsemu svetu oznanili velike
novice o Božji ljubezni, ki se nam je razodela v
Jezusu Kristusu.

D

anes se mnogi počutijo prazni in
izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaja
predvsem pri ljudeh v socialnih poklicih, ki
se razdajajo za druge. Samo kdor gori, lahko
izgori. Toda ti ljudje so pozabili, da bi čuvali
svoj notranji ogenj, kar razume Henry
Nouwen kot nalogo duhovnega življenja.
Ves čas so imeli odprta vrata svojega
ognjišča – in tako je tam ostal le pepel. Ničesar več ne morejo dati, so resignirani
in razočarani, brez moči in brez žerjavice.
Binkošti nam želijo povedati, da v globini našega srca ni izgoreli pepel, ampak
žerjavica, ki nam zmore na novo razplamteti dušo in telo. Za binkošti ne
oblačimo kar tako rdečih liturgičnih oblačil – naj nas spominjajo na to notranjo
žerjavico, ki jo nosimo v sebi. Praznujmo prihod Svetega Duha, da ta žerjavica
v nas ponovno zagori v novem ognju, ob katerem se bodo drugi greli in veselili
– in odkrivali svojo lastno živost.
V moji mladosti smo radi sedeli ob tabornem ognju in prepevali. Skupni pogled
v ogenj ima v sebi nekaj očarljivega. Ogenj povezuje, okoli njega se zbira
skupnost. Tako prosimo ob binkoštih, da ogenj ne bi prišel le v posameznika,
ampak da bi ogenj Svetega Duha postal središče, okoli katerega bi se zbirali, da
bi Cerkev postala kraj, na katerem bi skupaj sedli k ognju, da bi peli pesmi našega
hrepenenja, ki nam dvigujejo srce k Bogu.
Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije
in moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne poide. A ta ogenj gori v tebi, da te vedno
greje, čisti in obnavlja, da bo vse v tebi prežeto z Božjo ljubeznijo. Če ga boš
dobro čuval in ohranjal, se bodo ob tvojem ognju lahko greli tudi drugi. Njihove
oči bodo žarele in v njih bo zasijalo novo življenje.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

SVETE MAŠE
NED., 9.6.

PON., 10.6.

TOR., 11.6.
SRE., 12.6.
ČET., 13.6.
PET., 14.6.
SOB., 15.6.
NED., 16.6.

BINKOŠTI
7.00 † Danilo Jež, Gradišče
8.30 Slap: Kobal in Vidrih, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
MARIJA, MATI CERKVE – binkoštni ponedeljek
19.00 ††† Kobal, Vojkova
† Avguštin Šraml (oče), obletna Gradnikova
Barnaba, apostol, praznik
19.00 Gradišče: †† Jožef in Frančiška Andlovic, Gradišče
Mercedes, redovna ustanoviteljica
7.00 ††† Kobal in Piščanec, Cesta 18. aprila
Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj, obvezni god
18.00 † Dora Troha, Gradišče
Valerij in Rufin, mučenca
19.00 † Božidar Kalc, obletna, Na Produ
Vid, mučenec
19.00 † Miroslav Semenič, obletna, Cesta 18. aprila
NEDELJA SVETE TROJICE
7.00 †† Matej in Felicita Jež, Gradišče
8.30 Slap: † Marija Vidrih, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA








Danes po maši prejme zakrament svetega krsta Nace Trošt. Molimo za njega
in njegovo družino.
Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca, litanije in
blagoslov.
Uradne ure so ta teden v četrtek od 9h do 12h in od 16h do 18h. V torek ni
uradnih ur.
V četrtek je maša ob 18. uri in pri njej sodelujejo otroci iz Ciriusa. To je zanje
maša ob zaključku veroučnega dela v tem šolskem letu in prejmejo tudi
spričevala. Pridružimo se jim pri njihovem slavju.
Na Slapu ta teden ni svete maše ob delavniku, je samo prihodnjo nedeljo.
V soboto romamo na Brezje. Odhod avtobusa je ob 6.30 z Glavnega trga.
Sveta maša na Brezjah je ob 10h. Takoj po sveti maši se zberemo na avtobusu
in gremo naprej na Podbrezje in na kosilo. Na avtobusu je še nekaj prostora,
zato je še čas za prijavo.





Letos bi za procesijo Rešnjega Telesa pripravili tudi četrti oltar zunaj cerkve in
bi bil v cerkvi samo sklepni blagoslov. Oltar bi bil pri cerkvi. Na Pastoralnem
svetu smo predlagali, da bi ga pripravile družine z Zemona in Na Produ, ki
sodelujejo tudi za krašenje. Do praznika je še deset dni in bi se bilo dobro kar
konkretno dogovoriti, da se poišče, pripravi, nakupi ali izdela vse, kar je
potrebno za postavitev takega oltarja.
Strežniki:
PON:
TOR:
SRE:
ČET:
PET:
SOB:
NED:

ob 19.00
ob 19.00
ob 7.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30

Urban Jež, Marko Koren
Gradišče: Nik Poljšak, Jan Poljšak
Matej Kete, Anže Tomažič
Rudi Fajdiga, Pavel Strilič
Anže Tomažič, Kristjan Boben
Jan Zorn, Jakob Strilič
Matej Kete, Kristijan Boben, Marko Koren, Matic
Gregorič
Sebastijan Jermol, AnžeTomažič, Rudi Fajdiga, Matevž
Kodelja
Matej Kete, Pavel Strilič

 Bralci beril: 10.6.Svetopisemska skupina

15.6.Zala Tomažič
16.6.Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 10.00
Slap: David Malik, Manca Štekar
 Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica

Slap: hišne številke 23, 67, 70

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 vselej potopim.
Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

