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Št. 20       BINKOSTI        5. maj, 2016 
 
1. berilo: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti.  
Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENOVI OBLIČJE ZEMLJE. 
2. berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo. 
ALELUJA. Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vzgi v njih ogenj 
svoje ljubezni! ALELUJA. 
Evangelij: Kakor me je Oče poslal, vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
This is fulfilment of Jesus’ promise in today’s Gospel to ask the Father to 

give his disciples another Advocate to be with them for ever.  
Our purpose is not to please ourselves just to please God. Because the 

Spirit of God has made his home in us we are to live spiritual lives. 
Following the glorification of Jesus the Holy Spirit will reveal the full meaning 

of Jesus’ words and deeds. 
 

                                      
 

SVETE MAŠE 
 
Sobota, 6pm: ++ Matija, Marija Horvat; n. druž. V. Kranjec 
Nedelja, 8:30:  + Štefan, Marija Matjašec; n. druž. M. Horvat 
15, 5.    10:00: + Marija Žakoc; n. druž. S. Žakoc  
Poned.,  ++ starši Slosel; n. druž. M. Zevnik 
Torek,   ++ Anton, Avgust Štibernik; n. M. Štibernik 
Sreda, 6pm:  ++ Ivan; Bronco Balažic; n. druž. J. Časar  
Četrtek  + Julka Merhar; n. F. Rabzel 
Petek,   
Sobota, 8:30:  + Frank G.; n. A. Stuhec 
              6pm: + Milan Kramberger; n. druž. Meglič 
Nedelja, 8:30:  + Ciril Bevk; n. N. in R. 
22, 5.    10:00: + Jožef Špilak; n. druž. F. Bazika 
 

                                      
 

Zahvala – Iskrena zahvala za vaš dar pri posebni nabirki tako za papeške 
dobrodelne ustanove (darovali ste $540.00) kot pri nabirki v pomoč škofiji 
(darovali ste $652.00). Tudi takšna pomoč je izraz dobrote in ljubezni do 
bližnjega. Na ta način pomagate nekomu, ki ga ne poznate, a je potreben 
pomoči in mu vasa dobrota daje življenski pogum in upanje.  

“Eden največjih izzivov, je ravno globalizacija brezbrižnosti do bližnjih in do Boga 
tudi za nas kristjane… močno si želim, da bi še posebej naše župnije postali otoki 
usmiljenja v morju brezbrižnosti… s konkretnimi dejanji dejavne ljubezni!” – Papež 
Franćišek 
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Nedelja, 15.  maj: – Danes Cerkev govori: “Gospodov Duh napolnjuje 
vesoljni svet. On, ki vse prešinja, pozna naše misli, namene in želje.” 

Obhajamo binkoštni praznik. Dan, ko je prišel nad apostole Sveti Duh kot 
Učitelj in Tolažnik. Na prihod in prejem Svetega Duha so se pripravljali z 
molitvijo. “Vsak dan so bili v templju.” Bili so zbrani z Marijo Jezusovo 
materjo. Po izročilu so bili zbrani v dvorani zadnje večerje. Da je bila Marija z 
njimi in z njimi molila, nam pove, da je Marija v Cerkvi tudi z nami in z  nami 
ter za nas moli, da bi nas Sveti Duh utrjeval v veri in nam pomagal razumeti in 
sprejeti Jezusov nauk in po njem živeti. 

 
Prihodnja nedelja: praznik Svete Trojice in v nedeljo 29. maja obhajamo 

TELOVO; na cerkkveni pristavi (farmi) bo procesija z Najsvetejšim. 
 
Frančiškanke Marijine misijonarke: – Prihodnjo nedeljo bo pri obeh 

mašah življnje in delo ter poslanstvo imenovanih sester predstavila sestra 
Dorica Sever, ki deluje na severu Kanade med Inuiti v kraju Nunavut, v škofiji 
Churchill Hudson Bay. Pri mašah bo tudi posebna nabirka v pomoč 
misijonarki, naši rojakinji (lahko ji tudi osebno izročite svoj dar). Sestra 
Dorica Sever je bila rojena v Murski Soboti. Kot misijonarka je delovala v 
Francoski Gvajani (Južna Amerika) in od leta 1999 deluje med Inuiti. 

Pastoralni urad montrealske nadškofije priporoča, naj bi se verniki 
sesznanili z življenjem in delom različnih redovnih skupnosti, ki so vključene v 
življenje in delo nadškofije Montreal.  – Predlanskim je bil v postmen času (9. 
marca) med name rev. Tiburius Fernandez SMA, Society of African Mission.  

 
ZAHVALA: –  Ob smrti in pogrebu Ivana Balažic se sin John z družino 

iskreno zahvali: g. župniku za obiske v bolnišnici in podelitev zakramentov,  
za molitve v pogrebnem zavodu in pogrebno mašo; vsem, ki ste prišli v 
pogrebni zavod in k pogrebni maši, bili ste nam v oporo. Hvala tudi 
organistu F. Roganu in pevcen za lepo petje pri pogrebni maši. Hvala vsem, 
ki ste darovali za rože, za našo cerkev in za maše! Prav iskreno se zahvalimo 
Agati in Jožetu Časar za vso skrb in pomoč. Brez vajine pomoči bi bilo slovo 
še težje. Bog plati! – V spomin na rajnega Ivana Balažic so za našo cekev 
darovali: – druž. John Balažic: $500.00; po $100.00: druž. Š. Horvat (Lon); 
druž. I. Horvat (Lon); druž. J. Seliškar; Maria Novak; $75.00: druž. S. 
Horvat(Lav); po $50.00: druž. I. Glavač; M. Kolarič; A. Lončar; T. Balažic; 
druž. Š. Vučko; druž. S. Godina (Lav); druž. M. Horvat (St. Leo); T.T.  Časar; 
druž. M. Štuhec; M. Prša;E. Seliškar; F.A. Rajbar; druž. F. Horvat (St. H); 
druž. J. Horvat (Mtl.N.); druž. K. Bedič; H. Nowak; Regina Šimonka, Marika 
Šimonka; Mirko Godina(Lav); M. Glavac. Bog povrni!  

V spomin na Bronco Balažic: T. Balažic $50.00. V spomin na Angelo 
Terninovec: druž. J. Horvat: $50.00. Bog povrni za spomin in za dar!   


