
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 31.maja do 7.junija 2020 

BINKOŠTI  
 

31.maj 

 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

Č – PO NAMENU   
ŠT – † PETER ŽVIKART, KATARINA, ANGELA IN IVAN SGERM  
            ter JOŽE SGERM                       
Križ – † JOŽE ČEH – 15.obl. in VILMA   
D – † MARIJA KRIŠTOF    
ŠP – † JOŽE in PAVLA ŠKRABEC ter brat JOŽE ŠKRABEC    
L –  † TIČLERJEVI in pomrli pri hiši    
Sv.DUH – † MARIJA BOŽIČ             

 

  Ponedeljek 
1.junij 

Mati Cerkve 
binkoštni 

ponedeljek 

9.30 
11.00 
16.00 
18.00
18.30 

Križ – † KATARINA LIPOVNIK 
O – †  KRISTINA KANONIK - osmina 
L – † ANA ČEBUL     
Č – † URŠKA KLEMEN 
D – ZA ZDRAVJE       

Torek   
2.junij 

18.00
18.30 

Č – V DOBER NAMEN   
D – V ZAHVALO ZA ZDRAVJE in PRIPROŠNJO v čast Materi božji             

Sreda   
3.junij  

7.30 
16.00 

D – ZA ZDRAVJE   
L –  † JOŽE GLINIK - osmina    

Četrtek   
4.junij   

Prvi četrtek 

16.00 
17.00
17.30 
18.30  

L – † ALOJZIJ SAJEVEC  
ŠT – †  VEKOSLAV URŠNIK - osmina 
D – molitvena ura za duhovne poklice 
D – † SREČKO PLOŠNIK – osmina / ZA DUHOVNE POKLICE                    

Petek   
5.junij  

Prvi petek 

9.00 
16.00 
17.00
18.30 

Križ – † KATARINA LIPOVNIK 
L – † ALOJZ PEROVNIK, starši, stric MARTIN in pri hiši pomrli                    
ŠP – † ŠTEFAN BREZNIK - osmina  
D – † ŠTEFKA ODER             

Sobota   
6.junij 

 

 11.00 
18.30 

L – † ALOJZ PLEŠIVČNIK, FRANC in MARIJA BOMBEK –krstno slavje Liam 

D – nedeljska večerna maša: † ANICA VUZEM                                                             

  
SVETA TROJICA 

 
7.junij 

 
Kvatrna 
nedelja 

Darovanje za 
bogoslovje in 
semenišče 

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č –  † JOŽICA KOSTANJEVEC – 2.obl.    
       † oče TONI in stari starši, FRIDA in JOŽE FERK  
ŠT – † JOŽE ŠTAHER –obl. in HELENA 

        †  †  JAMNIŠKI                        
Križ – † NAVOTNIKOVI    
D – ŽIVI IN RAJNI FARANI      
ŠP – † SIMON HARTMAN – zadušnica     
O – † JOŽEF, ZOFIJA in BOJAN MATIJA 
L –  † JOŽE MOČNIK                

DUHOVNA MISEL: Jezus se pri-
kaže učencem na velikonočno nedeljo 
zvečer, dihne v učence in jim tako 
posreduje Svetega Duha. Ta evangelij se 
oznanja na binkoštno nedeljo in verjetno 
se pri bogoslužju komaj kdaj zavemo, da 
se je to zgodilo že petdeset dni prej. Za 
Janeza so Jezusova smrt, njegovo 

vstajenje, vrnitev k nebeškemu Očetu ter 
dar Svetega Duha  eno samo dogajanje, 
ki ga imenuje Jezusovo povišanje. 
Bistveno je, da se je po Jezusovem 
vstajenju naselil Sveti Duh v tistih, ki 
verujejo v Jezusa, Božjega Sina. To je 
neke vrste rojstni dan Cerkve, ki je novi 
temelj – bivališče Boga v svetu. 



                                                                                                            

 Številka 21      31.maj 2020  
 

 DUHOVNE IN ČLOVEŠKE SPOSOBNOSTI 
– dar Sv.Duha 

Ljudje imamo različne sposobnosti in 
darove, ki so nam dani: eden odlično 
kuha, drugi riše, tretji je dober 
nogometaš, nekdo drug razvija nove 
računalniške programe, spet drugi je 
spreten v komunikaciji … skratka lahko bi 
v nedogled naštevali talente, ki so nam 
dani po naravi in jih s pridnostjo lahko 
razvijamo. Na podoben način pa so nam 
dani tudi darovi, ki niso dani po naravi, 
ampak po Svetem Duhu, zato so to 
duhovni darovi, ki so prav tako številni, 
saj se v vsakem človeku pokažejo na 
enkraten način. Na temelju Izaijeve 
prerokbe (Iz 11,1-3) Cerkev že stoletja 
prepoznava sedem takih izrednih darov, 
ki so nam tudi najbolj poznani: dar 
modrosti, dar razumnosti, dar sveta, dar 
moči, dar spoznanja, dar pobožnosti, dar 
strahu božjega. 
Sveti Duh ni omejen na teh sedem darov, 
ampak prav število sedem razodeva, da 
gre za polnost daru Božjega življenja 
človeku, kar se zgodi pri svetem krstu. Pri 
krstu kristjan prejme Svetega Duha, ki od 
tedaj prebiva v njem, prejme pa tudi 
njegove darove oz. učinke njegovega 
bivanja v človeku. Jakob iz Saruga npr. 
govori o enem najpomembnejših darov 
Svetega Duha in to je dar sinovstva ali 
posinovljenja: »Oče je poslal Duha 

svojega Sina v srca ljudi in po Svetem 
Duhu zares kličemo Očeta ‘Oče naš’«. 

Drug vidik, ki je tesno povezan z darom 
sinovstva, je ta, da nas po krstu Sveti Duh 
naredi za člane Kristusove Cerkve, za ude 
njegovega Telesa. Sirska katoliška cerkev 
vzhodnega obreda moli: »Angeli v 
nebesih se lahko radujejo z njimi in vsa 
Cerkev, kajti oni (novokrščeni) so bili 
pomešani s Kristusovo čredo.« 

S krstom pa prejmemo tudi duhovniško 
in kraljevsko dostojanstvo. Sv. Sever 
razlaga, zakaj se to zgodi: »Mi, ki 
verujemo v Kristusa, prejmemo iste 
stvari, ki jih je on storil: ker je bil 
kraljevega rodu in veliki duhovnik po 
rojstvu, smo mi po milosti prejeli to isto 
dostojanstvo.« In kakor prihod Svetega 



Duha krstno vodo posveti in jo očisti, 
tako tudi njegova prisotnost v srcih 
krščenih deluje posvečujoče in 
očiščujoče. 

 »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 

 

 

 

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 

 
 

VEROUK?? 
Nekateri sprašujete, kako bo sedaj z 
veroukom, ko otroci spet pridejo k pouku 
v šolo. Odgovor? 
Po navodilih naših škofov še vedno ne 
moremo imeti verouka, čeprav bodo 

otroci v šoli. Tako bomo na svojski način 
tudi dokončali letošnji verouk in upamo, 
da bomo v jeseni spet obiskovali 
veroučna srečanja po ustaljenem redu. 
Na naši spletni strani pa boste lahko 
prijavili otroka k verouku za prihodnje 
leto tudi elektronsko. Hvala katehetom, 
ki otroka spremljajo tudi med tem 
'prisiljenim' dopustom zaradi epidemije. 
Hvala tudi staršem otrok, ki so se 
letošnjih šmarnic udeleževali preko 
meilov in pridno izdelovali delovne 
naloge, ki so jih prejemali. 

 

Na predvečer praznika Binkošti dajemo 

na naša okna lipove vejice. Pravijo naši 

predniki, da nanje sede Sv.Duh, ki 

potem v tem domu domuje. Saj smo 

lahko brž brez božjega duha, če delamo 

vse na svojo pest in svojeglavo. Zato, 

dajte na vaša okna na predvečer vejice, 

da ne zamudite prihod božjega duha. 

 

Preteklo nedeljo je bil obisk vernikov zopet zelo 
majhen. Posledično temu tudi darovanje za cerkev: 

Črneče 35 €, Sv.Križ – 60 €, Dravograd 44 €, 

Ojstrica 24 €, Šentjanž 27 €, Za Libeliče in Šempeter 

ni podatka. Hvala za vaše darove. Se priporočamo. 

 
Vic za konec: TEŽAVE MED LETOM –  
Med čezoceanskim letom se nenadoma 
po zvočniku oglasi pilot in reče: »Če je 
med potniki kakšen zdravnik, naj prosim 
čimprej pride v pilotsko kabino.« – Čez 
nekaj minut se po zvočniku sliši 
zdravnikov glas, ki pravi: »Če je med 
potniki kakšen pilot, naj prosim pride v 
pilotsko kabino.« 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc 
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