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BINKOŠTI – PRIHOD SVETEGA DUHA – ROJSTNI DAN CERKVE
Beseda binkošti prihaja iz grške besede pentekoste,
kar pomeni petdeseti dan. Binkoštna nedelja sklepa
petdesetdnevno praznovanje Gospodovega vstajenja.
Vstali Jezus je na Veliko noč zvečer pri zaklenjenih vratih stopil k učencem in jih pozdravil »Mir vam bodi!«
(Jn 20,19-23) V isti sapi jim je obljubil, da jim bo poslal
Svetega Duha. Sveti Duh jih bo »učil vsega in spomnil
vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14,26b). Štirideset dni
po Veliki noči se je Jezus na Oljski gori vpričo učencev
na oblaku dvignil v nebo, učenci pa so se vrnili v mesto
Jeruzalem in skupaj z Marijo enodušno vztrajali v molitvi, pričakujoč, da bo Gospod
izpolnil svojo obljubo. Petdeset dni po Veliki noči jim je Jezus res poslal Svetega Duha,
v podobi viharja, kakor poroča evangelist Luka v Apostolskih delih (Apd 2).
Apostoli, ki so se prej prestrašeni skrivali, v moči Svetega Duha pogumno stopijo
na trg in spregovorijo o Jezusu. Množico je pritegnil čudež t.i. glosolalije, govorjenja
v jezikih. Apostol Peter v imenu vseh jasno pove, da je ta Jezus, ki so ga pred nekaj
tedni križali, dolgo pričakovani Odrešenik, Mesija. Ljudje so spoznali svojo hudobijo,
se je pokesali, sprejeli sveti krst in se tako pridružili Jezusovim učencem – Cerkvi.
Pogum apostolov in spreobrnjenje množice ni bilo človeško delo, ampak sad delovanja Svetega Duha. Sveti Duh je tisti, ki jih je »od znotraj« prepričal za Jezusa, jih
spreobrnil.
Sveti Duh je tretja Božja oseba, poosebljena ljubezen med Očetom in Sinom. Po
njem je bil ustvarjeno stvarstvo. On omogoča molitev, pogovor z Bogom. Kamor On
stopi, vse postane rodovitno (prim. Ps 147,18). Sveti Duh je namreč tisti, ki premika »najtežje vzvode« človekovega srca. Sveti Duh je tisti, ki nas napravlja podobne
Bogu. Sveti Duh daje pravo spoznanje o človeku in o Bogu. Sveti Duh stori tudi čudež
edinosti v različnosti: kjer véje On, ni razdora. Človek s svojim napuhom, grehom
vnaša razdor (spomnite se na Babilonski stolp, 1 Mz 11,1-9), po Svetem Duhu pa
Bog ugaša hudobijo, brezbožnost, in nas napravlja poslušne Bogu, napravlja nas podobne Bogu, tako lepe, kakor je On. Še več: glej Ezk 36,24-29.

Kakor so apostoli na Binkošti prejeli Svetega Duha in Njegove darove, tako tudi
danes birmanci pri birmi prejmejo njegove posebne darove: dar modrosti, umnosti,
svêta, moči, vednosti, pobožnosti, strahu Božjega. Darove prejmejo kakor seme, ki
bo zraslo, če bodo z (N)njim sodelovali.
O še drugih darovih Sv. Duha, poišči v Svetem pismu Pismo Galačanom (Gal 5,16-26).

OBVESTILA IN DOGODKI
Prilika za spoved je slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa do 5 minut
pred mašo, v zakristiji. Čisto srce, ki je v stanju posvečujoče milosti, je bolj odprto
in dovzetno za Boga, njegovo milost in delovanje.  Mladinska srečanja bodo do
nadaljnjega na Vačah ob petkih ob 17h, uro in pol.
Vsak dan ob 18.30, razen ob nedeljah, v župnijski cerkvi molimo za mir v svetu, posebej v Rusiji in Ukrajini. Pridite!
Mesec maj je Marijin mesec. Vabljeni k Šmarnicam vsak dan, razen ob nedeljah!
15.5. (nedelja): spomladansko žegnanje v Kandršah, ob bližnjem godu sv. Janeza
Nepomuka. Maša bo v Kandršah tudi na njegov god (v ponedeljek).
V nedeljo, 15. in 22. maja zjutraj mašujem tudi v Kolovratu, zato maše na Vačah ob
8h izjemoma ne bo.
26.5. (četrtek): praznik Gospodovega vnebohoda, 40 dni po Veliki noči. Jezus se
vrne k nebeškemu Očetu, obenem pa ostaja z nami. Pridimo k maši!
29.5. Z zadnjo nedeljo v maju sklepamo veroučno leto. Veroučenci bodo po mašah
na Vačah prejeli spričevala.  Nekdo mi je rekel: »Med počitnicami ne bom hodil k maši.«Hm, čudno! Pri verouku se o Bogu učimo, pri maši pa se z njim tudi
srečamo. Nihče nas ne ljubi bolj, kakor Bog. Kako bi potem Bogu mogel reči v
nedeljo: Ne bom prišel k Tebi. Imam druge opravke. ???
3.6. (prvi petek v mesecu): prinašam obhajilo po domovih. Poznate koga, ki bi želel
obhajilo, pa ne more priti v cerkev? Morda tudi v bolnici? Pokličite me!
Vabljeni k darovanju za izolativno fasado na župnišču in Andrejevem domu! Bog
naj vam povrne za vaše darove in dobro voljo!
Če bi kdo želel, da mu oznanila pošiljam po e-pošti, mi lahko pošlje prošnjo na
naslov peter.bregar@siol.net.

MAŠNI NAMENI
Pametno boste storili, če boste prišli v cerkev že pol ure pred mašo. Tako se
umiriš in uglasiš na to, kar se bo pri maši zgodilo. Molitev rožnega venca je dobra
priprava na mašo. Vsak je povabljen, da začne molit naprej. Prav tako vabljeni, da se
ponudite za branje beril in prošenj. Korajža velja!
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Sv. Izaija
Oton Vozelj (Selanovi)
Jože Žibert
Sv. Job
19h Gašper in Marija Jurjevec (obl.)
Sv. Aleksander
19h Poljska maša za Vače
Sv. Leopold Mandić
19h Starši Trdin
Fatimska Mati Božja
19h Jožica Ribič (sodelavka Marija)
Sv. Bonifacij
19h Dragi Goršek (Pleškovi)
Peta velikonočna nedelja
8h Te maše izjemoma ne bo,
ker mašujem tudi v Kolovratu.
9h Starši Kimovec, Ivan (obl.) in Slavka
10.30 Za dobrotnike kandrške cerkve
Sv. Janez Nepomuk
19h Franc (r.d.) in starši Majdič
Sv. Jošt
19h Franc Semec (obl.)
Sv. Janez I.
19h Zdravko Šinkovec (30. dan)
Sv. Urban I.
19h Francka (obl.) in Anton Pečar
Sv. Bernardin
19h Jakob Urbanija (brat Franc z družino)
Lojze Urbanija (obl.)
Sv. Krištof in mehiški mučenci
19h Slavka Kimovec (Smrkoljevi iz Moravč)
Šesta velikonočna nedelja
8h Te maše izjemoma ne bo,
ker mašujem tudi v Kolovratu.
9h Za edinost v Cerkvi in trdnost vere
Sv. Socerb // Prvi prošnji dan
19h Za sosesko Gore, za blagoslov dela
Marija Pomočnica // Drugi prošnji dan
19h Poljska maša za sosesko Široke Seti
19h

Sreda, 25.5.
Vače
Četrtek, 26.5.
Vače
Petek, 27.5.
Vače
Sobota, 28.5.
Vače
Nedelja, 29.5.
Vače
Vače
Slivna
Ponedeljek, 30.5.
Vače
Torek, 31.5.
Vače
Sreda, 1.6.
Vače
Četrtek, 2.6.
Vače
Petek, 3.6.
Vače
Sobota, 4.6.
Vače
Nedelja, 5.6.
Vače
Vače
Ponedeljek, 6.6.
Vače
Torek, 7.6.
Široka set

Sv. Gregor VII. // Tretji prošnji dan
Še ni namena
Gospodov vnebohod (40 dni po Veliki noči)
19h Angela Pestotnik (obl.)
Blaženi Alojzij Grozde // Začetek Binkoštne devetdnevnice
19h Dragi Goršek (nečakinja z družino)
Sv. Anton Julijan
19h Valentin in Franja Dermota (obl.)
Sedma velikonočna nedelja
8h Za farane
9h Rozi Požaršek (obl.)
10.30 Še ni namena
Sv. Kancij in oglejski mučenci
19h Zdravko Šinkovec (domači)
Obiskanje Device Marije
19h Tomaž Kobilšek (r.d., obl.).
Mašni namen je bil prestavljen s 1.6..
Sv. Justin
19h Na Vačah izjemoma ne bo sv. maše.
Sv. Marcelin in Peter
19h Jakob Urbanija (brat Franc z družino)
Sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
19h Ludvik Ocepek (obl.)
Sv. Frančišek Caracciolo
19h Slavka Kimovec (Danica Bokal)
Binkošti – praznik prihoda Svetega Duha.
Rojstni dan Cerkve.
8h Za farane
9h Še ni namena
Binkoštni ponedeljek. Marija, Mati Cerkve.
19h Še ni namena
Sv. Robert
19h Še ni namena
19h

Kjer sta za isti termin napisana dva namena in je drugi namen napisan v ležeči pisavi, pri tisti maši preberem oba namena, drugi namen pa oddam duhovnikom, ki nimajo dovolj mašnih
namenov. Ta namen je opravljen kje drugje ali kak drug dan. Dva namena navadno napišem na
dan, ko je maša ob sedmem ali tridesetem dnevu.
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