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DAROVI SVETEGA DUHA
Med
podeljevanjem
zakramenta
»krščanske zrelosti« škof z iztegnjenimi
rokami moli nad birmanci: »Gospod
Bog, pošlji jim Svetega Duha Tolažnika;
podeli jim duha modrosti in umnosti,
duha sveta in moči, duha vednosti in
pobožnosti; napolni jih z duhom Božjega
strahu.
V tej molitvi je naštetih vseh sedem
darov Svetega Duha, ki jih kristjan
potrebuje, da more zvesto opravljati svoj
življenjski poklic. Ti darovi ne smejo biti
zakopan zaklad, temveč bogastvo, ki
nam pomaga pravilno oblikovati naše
življenje. Štirje krepijo našo pamet; to so
dar modrosti, umnosti, sveta in vednosti.
Modrost življenja je v tem, da se
odločamo za dobro po svoji vesti, ki je
glas Boga v srcu slehernega človeka.
Umnost,
pomeni
umevanje
–
razumevanje Božjih resnic in pravil;
vednost pomeni napredovanje in rast v
tem spoznanju.
Dar sveta pa je potreben predvsem
odraslim, da znajo svetovati tistim, ki
sami ne najdejo prave poti. Dobro vemo,
da v nekem pomenu vsi svetujemo ali

svetimo drug drugemu, če živimo iz
moči darov Svetega Duha, življenjsko
povezani z Bogom. Zadnji trije darovi
moči, pobožnosti in strahu Božjega pa
se nanašajo bolj na voljo. Pomagajo
nam k vztrajnosti, ki je zelo pomembna
lastnost v odnosu do Boga in do ljudi,
dejansko je isto kot zvestoba. Dar moči
nas krepi, da moremo premagati vse
slabo in hudo, ki je v nas in okoli nas.
Dar pobožnosti nam ohranja otroško
zaupno srce in pripomore, da je naša
pobožnost življenjska. To pomeni, da se
ne posuši na cerkvenem pragu, temveč
napaja vsa naša drobna dejanja. Strah
Božji je spoštljivost pred Bogom in ne
trepetanje pred njim. Saj je Bog vendar
naš prijatelj!
Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni.
Ljubezen prežene strah, piše apostol
Janez. Ljubezen vliva človeku pogum in
moč; človeka povsem spremeni. Če
imamo v svojem srcu ljubezen, potem
nam nobena stvar ni pretežka. Če se
bomo dali voditi Duhu, bomo sposobni
velikih dejanj.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
SVETI DUH
Bog
nam
govori
po
Svetem
Duhu.
Sveti Duh je
nepogrešljiv
v Presveti
Trojici. Je
ljubezen, ki
izvira iz osrčja nebeškega Očeta. Je
živa voda, ki se razliva iz Jezusovega
naročja in blagoslavlja vse stvarstvo.
Kot vez med Očetom in Sinom združuje
človeštvo v ljubezni do Boga.
Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi v
urah skušnjave in bolečine.
Z njegovo pomočjo zmoremo razločevati
med dobrim in zlim, se odločati, kakor je
všeč dobremu nebeškemu Očetu, in
ostati poslušni Jezusovemu učenju.
Sveti Duh je plamen modrosti, ki
nevidno lebdi nad nami.
Povezuje nas v občestvo zanesljivih
pričevalcev prihodnjega veka.
Njegova ljubezen je nepreklicna.
Veje, kjer hoče, in njegova dela so
velika.
Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi in
zavlada usmiljenje, je na delu Sveti Duh.
Kjer se napuh spremeni v srčno
ponižnost, slutimo njegovo navzočnost.
Kjer se zgodijo čudežna notranja
spreobrnjenja,
zasledimo
njegovo
zvesto pisavo.

Sveti Duh je sedež modrosti, ki usmerja
ljudstva na zemlji proti večnemu
kraljestvu. V njem živi, je živel in bo živel
brez konca.
Priklonimo se torej njegovi sveti naravi
in vsakršni vzvišenosti, saj prihaja od
Boga in je Bog sam.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri

OGENJ IN SVETI DUH

Ogenj je dobra podoba za Svetega
Duha. Ogenj ima različne učinke. Lahko
ojača določene stvari: zato deske
žgemo in glinene posode pečemo.
Lahko pa tudi omehča določene stvari.
Kos železa položimo v ogenj, da
postane žareč, potem ga lahko kujemo
in oblikujemo kakor želimo. Če
segrevamo kos lesa, ga lahko
upognemo. Ogenj nam sveti: pomislimo
na svečo, petrolejko, pa tudi na
električno žarnico.
Ogenj odvzame bolečino. Če si
izvinemo gleženj ali nam oteče roka, jo
položimo k izvoru toplote. Toplota ublaži
bolečino.
Lepo poje pesem slednica na binkoštni
praznik:

Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vodi vse, ki so zašli.
Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni duh

Kristjani so postali
9. Isabela Mlinšek
10. Anika Juraja
11. Julija Juraja
12. Matej Virtič
13. Liam Rakanović
14. Voranc Verdnik
15. Bor Potočnik
16. Naj Kaspar
17. Nik Šuler
18. Neja Šipek
19. Mila Filip
20. Ana Ferk
ČESTITAMO!

Umrli so
9. Ana Krof, Trg
8.6.1937 – 2.4.2022
10. Herta Peršak, Dom starostnikov
31.12.1943 – 22.4.2022
11. Zorko Makan, Šalek 103
8.6.1964 – 20.4.2022
12. Ivanka Kerbler, Trg 33a
17.10.1934 – 22.4.2022
13. Jožef Motnik, Dom starostnikov
11.4.1949 – 25.4.2022
14. Apolonija Senica, Trg 37
3.2.1930 – 1.5.2022
15. Ferdinand Arl, Mežica

6.5.1945 – 6.5.2022
16. Rudolf Mesner, Leše 87
14.5.1955 – 4.5.2022
17. Ivanka Podošovnik, Poljana 25
22.10.1951 – 13.5.2022
18. Jani Vajdl, Nicina 32
30.1.1978 – 20.5.2022
19. Franc Koren, Prisoje 26
1.10.1926 – 24.5.2022
SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI!

Oznanila
 Otroci so končali veroučno leto. Skupaj
z njimi se potrudimo, da bodo tudi v
počitnicah obiskovali sv. mašo.
 Prihodnja nedelja bo kvatrna, zato
bodo nabirke pri mašah namenjene
vzdrževanju bogoslovju.
 Danes popoldan, 5.6.2022 ob 17.00,
bo v podružni cerkvi sv. Volbenka imel
svoj 21. letni konceert Koroški akademski
pevski zbor Mohorjan /KAPZ/. Vabijo nas
na lepo doživetje.
 Lepa Hvala katehistinji Mileni Verhnjak
za skrbno pripravo otrok na prvo sv.
obhajilo, vsem mamam za sodelovanje v
neposredni pripravi ter tistim, ki so
praznično okrasile cerkev.
DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
Drago Hudopisk 50 €.
Za izplačilo drenaže
potrebnih še 39.222,91 €.
HVALA ZA DAR!

je

Svete maše
5. 6. 2022 – BINKOŠTI
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Jožeta Drevenšek in starše
Lodrant
BINKOŠTNI PONEDELJEK, 6. 6.,
MARIJA, MATI CERKVE
7.30 za +Ivanko Podošovnik, Alojz
Ovnič
19.00 za +Janija Vajdl, Darja, Nataša,
Drago
TOREK, 7. 6., Robert Newminstrski
18.00 za +Rozko, Tonija, in Alojzijo
Potočnik
19.00 v Domu
SREDA, 8. 6., Medard, škof
7.30 za +Rudolfa Mesner, Mojca
Potočnik
ČETRTEK, 9. 6. , Primož in Felicijan
19.00 za +Nežko in Štefana Jovan
PETEK, 10. 6., Bogumil, škof

7.30 za +Ferdinanda Arl, Terezija Goričan
SOBOTA, 11. 6., Barnaba, apostol

19.00 za +Marijo Pratneker
12. 6. 2022 – SVETA TROJICA
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Štajnerjeve
11.00 na Poljani za +Zofko in Slavkota
Robin

8. junij
MEDARD
Življenje tega svetniškega moža, ki je bil
rojen na severu Francije leta 457, sta
popisala latinska pisatelja Venancij
Fortunat in sv. Gregor iz Toursa. V svoja
zapisa sta zbrala precej ljubkih legend. Ena
od teh pripoveduje, kako je nekdo prišel v
njegov vinograd grozdje krast. Veliko si ga
je naložil, ko pa je hotel oditi, ni več našel
izhoda. Zjutraj so ga vsega upehanega
našli Medardovi delavci in ga peljali h
gospodarju. Ta ga je poučil, kako grda
pregreha je tatvina in mu ukradeno grozdje
podaril. Zaradi te prigode častijo sv.
Medarda kot zavetnika vinogradov. Sicer
pa se je otroških in fantovskih letih ukvarjal
s kmečkimi opravili. Ko je začel malo
globlje razmišljati o svojem življenju, je
sklenil, da postane duhovnik. Po nekaj letih
škofijske šole je prejel mašniško
posvečenje. Tedaj mu je bilo triintrideset
let. Nato je štirideset let goreče deloval kot
dušni pastir. Bil je vnet pridigar, s svojim
spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled
svetniškega duhovnika. Pri 73 letih je po
smrti škofa v mestu Vermandoisu tam
postal škof. Kot »pastir« je obhodil vse
kraje svoje škofije, da bi osebno spoznal
čim več svojih vernikov. Po poročilih naj bi
umrl okoli leta 560.
Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali
GSM: 041 390 700;
TRR: SI56 048700002867311;
uradne ure vsak dan po sv. maši;
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com.
www.zupnija-prevalje.si
Odgovarja: Franc Brglez, župnik

