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23. maj 2021 

BINKOŠTNA  

NEDELJA  
Leto B 

štev. 20  

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XVII. 

SADOVI DUHA 
(Jn 15,26-27; 16,12-15) 

Nedeljo za nedeljo 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 Božje osebe, je ljubezen, ki deluje v Cerkvi in v 

njenem slehernem članu. Sveti Duh deluje tudi danes s prav 

takšno močjo, kot je deloval 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 zakramentom svete birme 

prejeli pravico do milosti, ki nas usposabljajo za dostojno 

krščansko poslanstvo. 

Kako to, da veter Svetega Duha v današnji Cerkvi ni tako 

viharen, kot je bil v prvi? Mar zato, ker smo kristjani preveč 

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 

slovenski, lahko vidimo, kako Duh Božji rodi sadove: poznamo mlade in tudi starejše ljudi, 

ki se sredi sovražnega ali vsaj brezbrižnega okolja spreobrnejo k živemu Bogu, ki s svojim 

življenjem pričajo, da je delovanje Duha očitno! Duh Božji se razodeva milo, ne s silo. 

Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, temveč sodimo po sadovih. Laž in zmota sta vedno 

glasnejši od resnice, greh in pokvarjenost sta človeški slabosti bližje kot  krepost in dobrota; 

kar je puhlega, plehkega in praznega, si nadeva videz bogatega, trdnega, vrednega. Slabo 

blago potrebuje veliko reklam, dobro blago pa se samo hvali. 

Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas vodi k »vsej resnici« in da nam pomaga, »resnico 

uresničevati v ljubezni«. Da se bo to v večji ali manjši meri uresničilo, pa je najprej 

potrebna odprtost srca. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 
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) 

http://zupnija-kancevci.si/wp-content/uploads/2019/06/sveti-duh.jpg
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BINKOŠTI 
Binkošti obhajamo petdeset dni po veliki noči; na ta dan se spominjamo prihoda 

Svetega Duha in ustanovitve Cerkve. S tem dnem zaključujemo velikonočni čas.  

Binkošti so tretji največji cerkveni praznik. So praznik Svetega Duha.  

"Tedaj je nastal nenadoma z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju, in 
je napolnil vso hišo, kjer so sedeli. Prikazali so se jim jeziki kakor plameni, ki so 

obstali nad slehernim po eden." (Apd 2,2)  

Dogodek je pritegnil množico ljudi, ki so se čudili: "Kako to, da jih slišimo v naših 

jezikih oznanjati velika božja dela?"  

Ni tako pomembno, da so govorili različne jezike, ampak da so oznanjali velika 

božja dela. To je jezik, ki ga ljudje razumejo. Učenci ne govorijo o sebi, temveč o 

Bogu. Dokler človek govori samo o sebi in o svojih delih, ga nihče ne razume in ne 

posluša. Tudi če govori več jezikov, bo nekako ostal tujec. Šele ko spregovori o 

Bogu in njegovih delih, se začnejo odpirati srca in se rojeva občestvo. To je delo 

Svetega Duha - povezuje, kar je razdeljeno in razkropljeno.  

Binkoštno praznovanje želi v nas prebuditi tisto veličastno življenje, v katero smo 

bili pri zakramentu svetega krsta vcepljeni in pri zakramentu svete birme potrjeni. 

Nič čudnega torej, če se naš praznik največkrat zlije v molitveni pridi pridi, Sveti 

Duh ...  

"Pridi, Sveti Duh, na naša mesta, hiše, družine, na oči 

in srce. 
Brez tebe razpada življenje v vrsto nesmiselnih dni; 

brez tebe nas tehnika ubija, 

brez tebe so naše cerkve muzeji, 
brez tebe je molitev čvekanje. 

Brez tebe okamni naš nasmeh. 
Brez tebe je svet puščava. 

Pridi, Sveti Duh, naša praznina hrepeni po polnosti 

tebe, pridi, stvarnik Sveti Duh." (Gutl) 

ŠKOFOVSKO POSVEČENJE 
Škofovsko posvečenje msgr. dr. Maksimiljana Matjaža bo na nedeljo Svete Trojice, 

30. maja 2021, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v 
Gornjem Gradu. Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-

Marie Speich, soposvečevalca pa msgr. Martin Kmetec, nadškof metropolit Izmira, 
in upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek. 

Kraj posvečenja je bil izbran zaradi največje cerkve v škofiji, ki omogoča, da kljub 

previdnostnim ukrepom posvečenju prisostvuje vsaj nekaj več predstavnikov 

vernikov in duhovnikov celjske škofije ter povabljenih gostov, kakor bi to dopuščal 

prostor v celjski stolnici. Slovesnost bo potekala ob upoštevanju zaščitnih ukrepov v 
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omejenem krogu povabljenih gostov, predstavnikov duhovnikov in vernikov. Za 

prenos slovesnosti bosta poskrbela RTV Slovenija in Radio Ognjišče. 

Vabim vas k spremljanju škofovskega posvečenja. Molimo za škofa Maksimiljana in 

za nove duhovne poklice.  

SVETNIK TEDNA  

MAKSIM EMONSKI, 29. maj  

Škof Maksim Emonski je bil do leta 1961 drugi zavetnik 

ljubljanske škofije (za sv. Mohorjem in Fortunatom). O njem je 

malo zanesljivih zgodovinskih poročil. Srečamo ga na zapisih o 

prisotnosti škofov na pokrajinskem koncilu v Ogleju 381, na sinodi 

v Milanu 390 itd. Njegovo svetništvo potrjujejo razna posredna 

poročila. Znano je, da je imela Emona za časa škofa Maksima zelo 

razvito »bogoljubnost«. Mesto je imelo Družbo asketov in Bogu 

posvečenih devic. Druga posredna priča je odkrita emonska 

bazilika, ki dokazuje razvito bogoslužje v času tega škofa. Vse, kar 

vemo o emonski krščanski občini, govori v prid njegovemu 

svetništvu. Napis v ljubljanski stolnici trdi, da je bil sv. Maksim mučenec, vendar pa 

o tem ni trdnih poročil. Na njegovo mučeništvo so sklepali iz pisma sv. Hieronima 

škofu Heliodoru,  kjer opisuje razmere leta 396, ko so te kraje preplavljali valovi 

raznih barbarskihh ljudstev. Je pa pomembno omeniti tudi to, da nekateri (zagotovo 

zmotno) trdijo, da naj ne bi bil škof v sedanji Ljubljani, ampak v Novigradu v Istri.  

PRVO SVETO OBHAJILO 
Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 13. junija ob 10. uri. 13 

veroučencev in veroučenk iz tretjega razreda bo takrat prvič pristopilo k svetemu 

obhajilu. Želim si, da starši in otroci pripravljeni prejmejo Jezusa v svoje srce. Dan 

prvega svetega obhajila naj ne bo samo dogodek nedelje 13. junija, ampak naj bo to 

dogodek, ki nas bo spremljal skozi vse življenje. To je dogodek veselja in upanja. 

Pripravimo se na ta dan.  

Pri tej slovesnosti zaradi epidemičnih razmer ne bo pevcev na koru, ampak bodo 

med sv. mašo prepevali prvoobhajanci in njihovi starši.  

Dragi starši in otroci. Vzemimo si čas in se z veseljem pripravimo na srečanje z 

Jezusom, ki med nas prihaja v sv. hostiji.  

naPOVEDNIK 
Od 23. do 27. avgusta počitniško dejavnost za otroke – ORATORIJ 2021. Prijavnice 

bodo dosegljive od 1. junija naprej. 

********* 

Od 30. maja do začetka meseca septembra bo Pavlov list izhajal vsakih 14. dni.  

********* 

Od 17. do 30. maja krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Šešč. 
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Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

19.00 za + Vlasto Ribič (obl.) in za + Štefana Gorinšek (2126) 

BINKOŠTI 
23. maj 2021 

Socerb, mučenec 
Apd 2,1-11; Ps 104; 

Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15 

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij  

9.30 za + Damjano Ducman in za + Milana Košir  

(2133) 

10.45 Marija Reka: za + Faniko in Jožeta Zupan ter 

za vse + sorodnike (1124) 

Binkoštni ponedeljek 

24. maj 
Marija pomočnica  

Raz 12,1.3.7-12-17; Jn 2,1-11 

9.30 za + Viktorja in Angelo Užmah ter za + starše 

Užmah in Volpe (2162) 

15.00 Marija Magdalena – Hom: za + Karlija, Ivana 

in za vse + Pintarjeve (2089) 

Torek 

25. maj 
Gregor VII., papež 

Sir 35,1-12; Mr 10,28-31 

 

19.00 za zdravje v družini Orešnik in Sovič (2142) 

Sreda 

26. maj 
Filip Neri, duhovnik 

Sir 36,1.4-5.10-17; Mr 10,32-45 

 

7.00 po namenu 

Četrtek 

27. maj 
Alojzij Grozde, mučenec 
Sir 42,15-25; Mr 10,46-52 

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje in naše 

prvoobhajance in njihove starše 

19.00 za + Miroslava Jevnišek – dar družine Bohinc 

ob pogrebu (2143) 

Petek 

28. maj 
Anton Julijan, mučenec 
Sir 44,1.9-13; Mr 11,11-25 

 

19.00 za + Marijo Vincekovič – dar Plavčevih ob 

pogrebu (2180) 

Sobota 

29. maj 
Maksim Emonski, škof 

Sir 51,12-20; Mr 11,27-33 

 

19.00 za + Francija Kukovnika (obl.) ter za vse + 

sorodnike (1988) 

NEDELJA  

SV. TROJICE 
30. maj 2021 

Kancija in oglejski mučenci 
5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33; 

Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 

 

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij  

8.30 Marija Reka: za + Poldija, Edija in starše 

Marcen, za + Martino Germadnik, Vinkota Pišek, 

Andreja Grah in sorodnike (1125) 

 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,   

TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111; 

TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105;  

Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si; elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 
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