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OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE 

 

inkoštni 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 Jer uzalemu 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 
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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, Misli srca 
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enadoma 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 
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NED., 31.5. BINKOŠTI 
  7.00 v čast Svetemu Duhu, Ob Beli  
  8.30 Slap: † Aleš Malik, po namenu Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 1.6. Marija, Mati Cerkve, praznik 
  19.00 † Marjan Rodman, molitvena skupina soseske 
  g. Ivan doma: v čast sv. Družini za varstvo družine 
TOR., 2.6. Marcelin in Peter, mučenca 
  19.00 † Terezija Šček, Gradišče  
  g. Ivan doma: za zdravje in božji blagoslov v družini, Zemono  
SRE., 3.6. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 
  19.00 † Avguštin Šraml, Pod gradom  
ČET., 4.6. Kvirin iz Siska 
  19.00 † Frančiška Kastelan, Zemono  
PET., 5.6. Bonifacij, škof in mučenec 
  19.00 † Marija Kete, Na hribu 
SOB., 6.6. Norbert, škof 
  19.00 †† Marija in Ivan Poniž, obletna, Milana Bajca  
NED., 7.6. NEDELJA SVETE TROJICE 
  7.00 † Danilo Jež, obletna, Gradišče  
  8.30 Slap: za mir v družinah, Slap 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
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 Na podlagi napovedanih sprememb v zvezi z epidemijo, ki veljajo od jutri dalje, 
lahko pričakujemo spremembe tudi glede varstvenih ukrepov v cerkvi. Več o tem 
bomo zvedeli jutri, ko naj bi imeli škofje sestanek, na katerem bodo odločili kako in 
kaj. Ob uvedbi sprostitev, bomo lahko hitro upoštevali spremembe. Do takrat se 
držimo določil, ki so v veljavi sedaj. Zato še vedno objavljam razpored za udeležbo 
maš skozi teden. 
Razpored za prisotnost pri maši: 

 

- v ponedeljek, 1. junija: Vojana Reharja, Grabrijanova, Kreljeva, Glavni trg, 
Ivana Ščeka, Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila in člani biblične skupine; 

- v torek, 2. junija: Beblerjeva, Laurinova, Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, 
Milana Bajca, Trg Pavla Rušta; 

- v sredo, 3. junija: Vojkova, Tabor, Goriška, Gradiška; 
- v četrtek, 4. junija: Na Produ, Zemono, Log; 
- v petek, 5. junija: Gradišče; 

- v soboto, 6. junija: Bevkova, Gregorčičeva, Kociančičeva; 
- v nedeljo, 7. junija ob 7h: Kosovelova., Cankarjeva, Vinarska; 
- v nedeljo 7. junija ob 8.30 na Slapu: Hišne številke od 1 do 35; 
- v nedeljo 7. junija ob 10h: Kdor iz resnih razlogov ni mogel priti k maši med tednom. 
 

 V torek po maši (ob 19.30) je srečanje za starše birmancev. Starši so dobili obvestila 
tudi po elektronski pošti. 

 Ta teden začne 3. razred s pripravami na prvo sveto obhajilo in prvo sveto spoved. 
Priprave bodo imeli v sredo od 16.15 dalje, v petek od 17h dalje in v soboto od 9h dalje. 

 Ta teden je prvi petek. Ker se je treba še vedno držati omejitev prosim, da tisti bolniki, 
ki želite, da vas obiščem, sporočite to na 041 713 879. 

 V četrtek po maši je kratko češčenje Najsvetejšega. 
 V petek in soboto je na koncu maše običajna pobožnost. 
 V soboto je zaključno srečanje biblične skupine. Mašo bomo imeli v cerkvici sv. 

Barbare v župniji Planina pri Rakeku. 
 Vse dni v tednu je eno uro pred mašo priložnost za spoved. 
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PRIDI, DA, PRIDI 
 

Pridi, 

da, pridi, moj Bog. 

Pridi s svojim ognjem 

in me razžari, 

pridi s svojim dihom 

in me poživi, 

pridi in me vzravnaj, 

pridi s svojo ljubeznijo 

in me napolni z navdušenjem. 

Pridi, ki zdraviš rane in vse oživljaš, 

pridi v vseh ljudeh, 

ki ljubijo in iščejo mir. 

Pridi v vseh stvareh, 

s katerimi se srečujem, 

pa vendar mi ostajajo tuje. 

Pridi, da, pridi. 
 

Anton Rotzetter 
 

 
Izdaja Župnija Vipava,   

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


