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Binkošti

oznanilo
Hvaležni ljudje 

so kot 
rodovitna polja: 

kar so prejeli, 
vračajo desetkratno.

August von Kotzebue

Jn 15,26–27; 16,12–15
SADOVI DUHA
Pri sveti maši v veri zapovedujemo: 
»Verujem v Svetega Duha, Gospoda, 
ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; 
ki ga z Očetom in Sinom molimo in 
slavimo; ki je govoril po prerokih …« 
To je skoraj vse, kar o Svetem Duhu 
vemo in verujemo. Lahko rečemo, da 
je Sveti duh vse preveč »neznani Bog«. 
Sveti Duh 
je ljubezen, 
k povezuje 
vse tri Bož-
je osebe, je 
l j u b e z e n , 
ki deluje v Cerkvi in v njenem sle-
hernem članu. Sveti Duh deluje tudi 
danes s prav takšno močjo, kot je de-
loval za časa apostolov. Kot na prve 
binkošti tudi danes prihaja na Božje 
otroke. Ne prihaja samo na birmance, 
po polaganju škofovih rok; prihaja tudi 
na vsakogar od nas, ki smo z zakramen-



tom svete birme prejeli pravico 
do milosti, ki nas usposabljajo za 
dostojno krščansko poslanstvo.
Kako to, da veter Svetega Duha 
v današnji Cerkvi ni tako vi-
haren, kot je bil v prvi? Mar 
zato, ker smo kristjani pre-
več razvili pamet, premalo pa 
srce? To so vprašanja za osebno 
izpraševanje. Je pa res, da tudi 
v takem  napol poganskem ali 
misijonskem svetu, kot je slov-
enski, lahko vidimo, kako Duh 
Božji rodi sadove: poznamo 
mlade in tudi starejše ljudi, 
ki se sredi sovražnega ali vsaj 
brezbrižnega okolja spreobr-
nejo k živemu Bogu, ki s svojim 
življenjem pričajo, da je delo-
vanje Duha očitno! Duh Bož-
ji se razodeva milo, ne s silo.
Ne dajmo se premotiti duhu tega 
sveta, temveč sodimo po sadovih. 
Laž in zmota sta vedno glasne-
jši od resnice, greh in pokvar-
jenost sta človeški slabosti bliž-
je kot  krepost in dobrota; kar 
je puhlega, plehkega in praz-
nega, si nadeva videz bogate-
ga, trdnega, vrednega. Slabo 
blago potrebuje veliko reklam, 
dobro blago pa se samo hvali.
Jezus nam pošilja svojega 

Kadar pa pride Tolažnik, 
ki vam ga bom jaz 
poslal od Očeta, 

Duh resnice, 
ki izhaja od Očeta, 

bo on pričeval o meni. 
Pa tudi vi boste pričevali, 

ker ste od začetka pri meni.
(Jn 15,26–27)

Duha, da nas vodi k »vsej res-
nici« in da nam pomaga, »res-
nico uresničevati v ljubezni«. 
Da se bo to v večji ali man-
jši meri uresničilo, pa je na-
jprej potrebna odprtost srca.

Daruje lahko, 
kdor ima rad, kdor ljubi. 

Bog nas ljubi,
 zato nas je obsul 
s svojimi darovi: 

od stvarstva do vseh talentov.
(Vinko Kobal)



NEDELJA, 23.05.2021
Binkošti
9.30 za + starše in brata 
Repotočnik ter Franca Madjar

NEDELJA, 30.05.2021
Nedelja Svete Trojice
9.30 za + Ludvika Lesjak 2./obl

NEDELJA, 06.06.2021
10. nedelja med letom
9.30 v zahvalo za zdravje

SVETE MAŠE

Bog ni nehal 
ljubiti svojih otrok
Ko sta Adam in Eva zavrnila 
Očetovo ljubezen, Bog ni ne-
hal ljubiti svojih otrok; želel je 
ohraniti prijateljstvo z njimi. 
Ko sta se pokrila s smokvinimi 
listi in se skrila med drevesi v 
vrtu, se Bog ni mogel pretvar-
jati, kakor da se ni nič zgodilo. 
Ker ju je ustvaril svobodna, sta 
bila odgovorna za svojo ne-
poslušnost. Toda kljub temu je 
»Gospod Bog naredil človeku in 
njegovi ženi suknji iz kože in ju 
oblekel« (1 Mz 3,21). Obljubil je, 
da bo goljufivo kačo, hudiča, ki 

prigovarja našemu nagnjenju, 
naj zavrnemo Očetovo ljubezen, 
premagal zarod žene – sin žene 
– ki bo kači strl glavo (prim. 1 
Mz 3,15). Ta sin žene, Marije, je 
Jezus. Bog ga je poslal med nas, 
da bi nam pokazal, da smo lah-
ko kljub vsem težavam poslušni 
Očetu. Njegovi otroci postane-
mo, če se pridružimo Jezusu. 
Kadar smo neposlušni, lahko 
vedno prejmemo odpuščanje. 

Ljubezen je vrednota 
in daje našim delom veličino; 

čeprav so naša dela 
sama po sebi 

majhna in vsakdanja,
bodo zaradi ljubezni postala 

velika in mogočna pred Bogom.
(sv. Marija Favstina Kowalska)
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Ste se danes 
že nasmejali?

ŽIVLJENJE KOT VRT
Tvoje življenje naj bo kot vrt
z nežnimi popki, s pisanim cvetjem,
s sadovi, ki čakajo, da jih pobereš.
  Tvoje življenje naj bo kot vrt,
    v katerem si ptice pletejo gnezda
      in se ljudje počutijo v njem
  vesele in prijazno sprejete.
Tvoje življenje naj bo kot vrt,
ki pozna temo noči in sence,
vendar pa vedno veruje v sonce.
  Tvoje življenje naj bo kot vrt,
    ki ga po svojih močeh obdeluješ
      in s tem ljudi razveseljuješ.
Tvoje življenje naj bo kot vrt, v katerem uživaš ure sreče
in veselja ter tako zaslutiš, kakšno bo naše večno veselje.
  Tvoje življenje naj bo kot vrt, 
    katerega sadovi rastejo iz zemlje in se dvigajo k nebu.
Tvoje življenje naj bo kot vrt,
ki preko vseh ograj in plotov zaznava širino ljubezni dobrega Boga.

Starost ima dve veliki prednosti: 
zobje te ne bolijo več 

in ne slišiš več vseh neumnosti, 
ki jih govorijo okoli tebe.

(George Bernard Shaw)
Z ženo se vedno sprehajava z 
roko v roki. Če jo spustim, gre 
takoj po nakupih.

Žan: »Učiteljica ali je Tihi ocean 
vedno tiho?« – “A imaš še ka-
kšno bolj neumno vprašanje?« 
vpraša učiteljica. – »Kdaj je 
umrlo Mrtvo morje?«


