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Gospodov vnebohod je poleg velike noči in
binkošti eden izmed najpomembnejših
krščanskih praznikov.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči,
saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po
vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in
izbranim pričam, preden je odšel v nebo.
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cvetijo na tvoji poti male radosti. Ti jih
moraš samo odkriti in biti za to hvaležen.
Nehaj premlevati včerajšnje stiske. Ne delaj
si nesmiselnih skrbi glede prihodnosti.
Če ne moreš danes biti srečen, ne pričakuj,
da se bo jutri zgodil čudež. Danes moraš biti
srečen!

Ne obstaja dvigalo do sreče.
Treba je iti po stopnicah!
Phil Bosmans, V tebi je sreča

Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z
Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z
dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med
nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v
Konstituciji o svetem bogoslužju Drugega
vatikanskega cerkvenega zbora, je Kristus
navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev)
moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem
pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v
Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej
očiten in izrazit način v zakramentu evharistije,
ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.

V LETU SVETEGA JOŽEFA
Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje, ampak takšno, da sprejema. Samo
iz tega sprejemanja, iz te pomirjenosti lahko zaslutimo večjo zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da
odmevajo ognjevite Jobove besede, ki na ženino povabilo, naj se upre za vse zlo, ki se mu dogaja,
odgovori: »Dobro smo prejemali od Gospoda, zakaj bi hudega ne sprejeli?« (Job 2,10).
Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. Njegova vloga je pogumna in močna. Sprejemanje je način, po
katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko da
moč, da sprejmemo življenje tako, kot je, da naredimo prostor tudi za protislovni, nepričakovani in
razočarajoči del bivanja.
Apostolsko pismo svetega očeta Frančiška: Patris corde

Naši letošnji prvoobhajanci, so se na zakrament Ljubezni pripravljali na svojstven način.
Skupnost naše župnije in Cerkev ter barvitost odnosov so otroci v tem korona času odkrivali tako
v živo kot preko zaslonov. Tudi bogoslužja so bila nekaj časa odvisna od prenosov preko
računalnikov in tv ekranov.
Odnos z Gospodom pa se kaže v povezanosti kot mladike na trti, ki jih vinogradnik skrbno
obrezuje da obrodijo obilo sadu. Kako slediti Dobremu pastirju so v družinah odkrivali preko
Svetega pisma in osebnih odnosov. Tako jim nikoli ni zmanjkalo poguma za sledenje Pastirju in
odkrivanju zablod najemnika in zahrbtnosti volka. Vse to se da odkriti in spoznati tudi v času
katerega živimo.
Naj nas molitev za in s prvoobhajanci poveže v močno občestvo. Ja, župnijsko dogajanje se
spreminja, a občestvo naj postaja še močnejše.
Katehistinja RENata
ANDRAŽ VOLKAR

KIM FLISAR

ANŽE PUŠLAR

LARA VIDIC

DOMINIK LINDIČ

LUKAS CUGELJ

GREGOR LINDIČ

MAJ VENCELJ

HANA MAJER

NAL KAVŠEK

JAKOB REŠETIČ

ROK FORTUNA

JERNEJ STREŽEK

TOBIJA ŠVIGELJ

JERNEJ

VID PUŠLAR

PETKOVIČ ŠKRJANEC

ŽIGA LESJAK

Binkošti

Iz naših vasi smo hodili za binkošti k maši na Vrhe, kjer stoji cerkev sv. Duha že od 15.stol. dalje.
Večina sv. Duhu posvečenih cerkva je na samotnih krajih, kjer so nekoč v davnini prebivali
poganski duhovi, pa so se morali umakniti sv. Duhu. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči, ker
je tega dne po svetopisemskem izročilu nad zbrane učence in Marijo prišel sv. Duh. Nad njimi se
je razlil v podobi ognjenih jezikov in jih napolnil s svojimi darovi. Zato so za ta praznik
gospodinje obvezno skuhale suh svinjski jezik. Ob binkoštih so bile včasih birme. Botre so starši
skrbno izbrali in jih zelo spoštovali saj naj bi jim pomagali pri vzgoji svojega birmanca. To je bilo
še posebej potrebno, če so starši umrli. Darila niso bila pomembna, so pa v veliko ruto zavezali
mašne bukvice, molek, nožič, orglice, lect, pa še kakšen denar. Veljalo je tudi, da ima zvon, ki se
na binkoštno jutro prvi oglasi, večjo moč zoper hudo uro. Kdor pa se je pa umil z binkoštno roso,
ga je ta obvarovala peg in izpuščajev.
Valči

Delovanje Svetega Duha se je posebno pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili učenci
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli pogumno pričevati Jezusu Kristusu in njegovem
odrešenjskem delu. Tako so v moči Svetega duha zamesili kvas Božje besede v testo človeške
zgodovine.
Vsa prenova Cerkve je delo Svetega Duha, zato se Cerkev v vseh časih toliko prenavlja, kolikor se
da voditi Svetemu Duhu.

