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Kakor je Oče mene poslal, tako tudi jaz vas pošiljam
od noč tistega
dne, prvega v
tednu, ko so bila
vrata tam, kjer
so se učenci
zadrževali, iz strahu pred Judi
zaklenjena, je prišel Jezus,
stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!« In ko je to
rekel, jim je pokazal roke in
stran. Učenci so se razveselili,
ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal: »Prejmíte Svetega Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
(Jn 20,19-23)

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog podaril
človeku, da mu stoji ob strani? Zakaj pa ne?! Sveti Duh
daje človeku pogum, s svojo ljubeznijo in predanostjo
nas spreminja, iz nas izvabi dobro in najboljše.. Je
nekaj tihega in nežnega, kar moramo zaščititi – me pa
tudi prav močno vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me
obdaja – in v katero se lahko vselej potopim.
(Po: A.Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje)

Sv. Duh, tvoja bližina nas vedno spremlja, ozdravlja in tolaži.

POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA
o desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo.
Zgodilo se je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem
v skladu z delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od
kod prihaja in kam gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor
vihar, ki se nenadoma utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega
vzroka. Kakor da bi se odprle vse zapornice neba, je vdrl Božji Duh na svet. V
trenutku je Sveti Duh boječe apostole, ki so se bali za svoje življenje in so se skrivali
pred javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih
vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju
nerazumljivo, jim je zdaj nenadoma postalo kristalno jasno. Apostoli so bili tako
prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami sebe niso več prepoznali.
Zdelo se je, kakor da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog njih spremenilo. Vsega
tega niso mogli več obdržati zase, morali so med ljudi, morali so jim oznaniti veliko
novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena stvar, ne ječa in niti
grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu oznanili velike
novice o Božji ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu. Apostoli so
pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju in širili
veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju in krstu v moči svetega
Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo že bili krščeni in smo že prejeli dar
Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le
enkraten proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno smo
namreč pod vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k
slabemu, zato se moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V moči Sv. Duha
nam to lahko uspe. Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum.
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(Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del)

SVETA MAŠA: EVHARISTIČNA DARITEV (12. del)
v. Janez Damaščan pravi: “Sprašuješ, kako kruh postane Kristusovo telo
in vino Kristusova kri? Pravim ti: Sveti Duh pride (poseže vmes) in
izvrši to, kar presega vsako besedo in vsako misel … Naj ti zadostuje
to, da slišiš, da se to zgodi po Svetem Duhu, kakor si je Gospod iz svete Device
in po Svetem Duhu sam po sebi in v sebi privzel meso.” Po posvetilni molitvi,
ki jo spremljamo kleče ali stoje v globoki zbranosti, pobožnosti in tišini,
duhovnik vzklikne: Skrivnost vere. Naš odgovor: “Tvojo smrt oznanjamo”
ali “Kadar uživamo ta kruh” ali “Reši nas, Odrešenik sveta” potrdi našo
vero v veliko skrivnost odrešilne Jezusove smrti in vstajenja. Šele po koncu
tega skupnega odgovora vstanemo.
PO KRISTUSU, S KRISTUSOM IN V KRISTUSU (13. del)
Po vzkliku Skrivnost vere in našem odgovoru sledi nadaljevanje evharistične
molitve, ki jo moli duhovnik. Pri tem izreče več namenov: da bi bili vsi eno;
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prošnja za Cerkev in vse njene služabnike (za papeža, škofe, duhovnike,
diakone, ...); prošnja za rajne; prošnja za vse prisotne. Po Kristusu, s
Kristusom in v Kristusu. Dolgo so judje Bogu (druga ljudstva pa svojim
božanstvom) darovali živali, pridelke, razne stvari (tudi ljudi), kar dejansko ni
bilo vredno Gospoda. Vse to so bile predpodobe Kristusove daritve, zdaj pa
imamo končno v rokah to, kar je Bogu prijetna daritev: Jezusa Kristusa,
Božjega Sina, ki se daruje nebeškemu Očetu kot spravna daritev. Torej je
nekakšen “višek” svete maše, ko imamo v “rokah” Jezusa in vse njegovo
življenje ter skupaj z njim darujemo tudi sami sebe. Po Kristusu, s Kristusom
in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov. - Amen!
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Pranovanje lepe nedelje in zaključek petrovčevanja

Procesija po vasi, svečana sveta maša in
nogometni turnir na igrišču v Dobriši vasi.

Foto - Jana Petrak Zajc

 V ponedeljek, 10. junija, ob 20. uri bo v Dominikovem domu srečanje
zakonske skupine. Lepo vabljeni!
 V sredo, 12. junija, ob 20. uri bo v župnišču srečanje ŽPS-a. Lepo vabljeni
vsi člani!

 Lepo nedeljo smo obhajali nadvse slovesno. Začeli smo s procesijo, katere
so se udeležili predstavniki gasilskih društev, hmeljska princesa in starešine,
prvoobhajanci in drugi domači ter tuji verniki. Slovesno sveto mašo je
daroval nadškof Marjan Turnšek, ki je v pridigi poudaril, da smo vsi
povabljeni po Marijinem zgledu stopiti na pot, se srečevati in poveličevati
Boga. Po maši smo nadaljevali druženje za cerkvijo, popoldan pa smo se
udeležili nogometnega turnirja v Dobriši vasi. Zmagala je ekipa slovenskih
duhovnikov - Pax, petrovški veterani smo bili drugi, tretji pa Hrvatje iz
Zagreba. Najlepša hvala vsem za pomoč in sodelovanje!
 Na binkoštno nedeljo, ob 19. uri ste lepo vabljeni v baziliko na koncert
duhovniškega okteta Oremus. Povabite še svoje sosede. Vstop je prost!
 Na binkoštni ponedeljek so maše ob 8. in 19. uri. Pri maš, ob 19. uri bo
zaključek veroučnega leta s podelitvijo spričeval. Vabljeni vsi otroci.
 V nedeljo, 16. junija je krstna nedelja. Ob 10. uri vabimo vse starše, ki so
dali svoje otroke krstiti pri nas zadnjih pet let, da jih pripeljejo k maši.
 V četrtek, 20. junija je praznik Sv. rešnjega telesa in krvi. Pri nas bodo maše
ob 8. in 19. uri. Lepo vabljeni!
 V soboto, 22. junija je župnijsko romanje na Višarje. Odhod je ob 6. uri
zjutraj. Prosimo,da se čimprej prijavite v zakristiji ali v župnišču.
 Od ponedeljka 1. julija do petka 5. julija je v naši župniji Oratorij. Starši naj
svoje otoke prijavijo čim prej.

9. 6.
NEDELJA
10. 6.
PONEDELJEK
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TOREK
12. 6.
SREDA
13. 6.
ČETRTEK
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Primož in Felicijan, mučenca
Marija, Mati cerkve – binkoštni
ponedeljek

8h

+ FANIKA KLINC
ZA FARANE
10h + ŠTEFAN IN MIRAN VRJAČIČ
8h
P. M. B. V ZAHVALO
19h + S. PERPETUA
h
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Srečanje zakonske skupine
NI MAŠE

Barnaba, apostol
h

Eskil, mučenec

19 + S. CATARINA MIELE
20h Srečanje ŽPS-a

Anton Padovanski, redovnik,
cerkveni učitelj

7.30h + ANTON SITAR

14. 6.
PETEK
15. 6.
SOBOTA

Valerij in Rufin, mučenca
Vid, mučenec
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16. 6.
NEDELJA

Nedelja Sv. Trojice
Beno iz Meissna, škof

8h

19h
h

10h

+ FANIKA KLINC
+ JOŽEFA SENICA
+ MARICA DOLAR
ZA FARANE
+ JANKO IN MARUŠA CENCELJ
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