
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Tedaj jim je spet rekel:  
»Mir vam bodi!  
Kakor je Oče poslal mene, 
tudi jaz pošljem vas.«  
In po teh besedah je  
dihnil vanje in jim govoril:  
»Prejmite Svetega Duha;  
katerim grehe odpustite,  
so jim odpuščeni;  
katerim jih zadržite,  
so jim zadržani.« 
  

(Jn 20, 21-23) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BBB III NNN KKK OOO ŠŠŠ TTT III ...    
 

 
 

 

Krščanstvo je prepričalo takrat in tam, 
kjer so ljudje živeli iz upanja in veselja 

v veri, iz sadov Svetega Duha.  
Če pustimo, da nas nagovori Duh,  

če smo navdušeni nad njim,  
če Mu dovolimo »pristanek«  

v svojem življenju,  
če izžarevamo nekaj 

 tega veselja  
naše vere,  

upanja in miru,  
potem nam  

ni treba širiti  
evangelija.  

Potem ta po nas 
 pričuje sam. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      DDD AAA JJJ    NNN AAA MMM    SSS VVV EEE TTT EEE GGG AAA    DDD UUU HHH ,,,    DDD AAA    
 

 
 

 
 

 
 

      BBB OOO MMM OOO    GGG OOO VVV OOO RRR III LLL III    SSS KKK UUU PPP NNN III    JJJ EEE ZZZ III KKK    
 

Napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom 
in so začeli govoriti v drugih jezikih, 
kakor jim je dajal Duh, da so govorili 
(Apd 2,4). Ta slika seže nazaj v zmeš-
njavo jezikov, kakor nam o tem pri-
poveduje Geneza. V začetku so vsi 
ljudje govorili isti jezik: »Vsa zemlja 
je imela en sam jezik in isto govori-
co« (1Mz 11,1). To jim je dajalo veliko 
moč. Toda v svojem občutku moči so 
postali prevzetni in so hoteli sezidati 
stolp, ki bi segal do neba. Zato je Bog 
sklenil: »Dajmo, stopimo dol in tam 
zmešajmo njihov jezik, da ne bodo 
več razumeli govorice drug drugega!« 
(1Mz 11,7). Če kdo ne razume, kar mu 
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drugi govori, skupno delo ni več mo-
goče. Obratno pa velja: če govorijo 
ljudje isti jezik, lahko skupaj veliko 
naredijo. To izkušnjo imamo danes 
v mnogih skupinah – v Cerkvi, v 
podjetjih, strankah, družinah … Če 
se skupni jezik izgubi, skupnost 
razpade; posamezniki lahko še kaj 
velikega ustvarijo, toda povezanosti 
ni več. 
 

Binkošti so Božji odgovor na babi-
lonsko zmešnjavo jezikov. Bog želi, 
da bi ljudje ponovno govorili skupni 
jezik in bi bili tako sposobni ustvariti 
nekaj novega in trajnega. Po Svetem 
Duhu je Bog ljudem podaril ta jezik, 
da bi skupaj odgovorno izoblikovali 
njegovo stvarstvo, da bi mnoge kul-
ture in ljudstva zrasla v veliko družino 
narodov.  
 

Sveti Duh nas uči novega jezika, ki ga 
vsi razumemo, in zanosnega govora, 
ki druge okuži in navduši. V Cerkvi 
danes trpimo za pomanjkanjem be-
sed. Včasih komaj zmoremo med 
seboj kaj reči; govorimo drug mimo 
drugega, podobno kot nekoč Babilon-
ci. Po drugi strani pa se je naš jezik 
izpraznil: ljudi ne nagovarja več. 
Občutek imajo, da je cerkveni jezik 
le govorica tistih, ki so še znotraj – 
nikogar pa več ne navdušujemo in 
privlačimo. O Bogu očitno nismo 
sposobni govoriti tako, kakor je to 
uspelo učencem na binkošti. Naš 

jezik se ne dotakne 
človeških src.  
 

Odprimo svoja srca 
Svetemu Duhu! Tako 
bomo zmogli tudi mi 
živo pričevati. 
 
 

 

 

  BINKOŠTI – TRETJE 
 SLOVESNO JUTRO    
 

 

V zgodovini človeštva so 
tri jutra najslovesnejša 
in najpomembnejša: 
Jutro stvarjenja, ko je 
človek uzrl čudovito ve-

solje, pokleknil in počastil svojega 
Boga in Stvarnika. Drugo je jutro ve-
selega vstajenja našega Odrešenika, 
ko je od ust do ust šla vesela novica: 
»Gospod je vstal, zopet živi in se je 
prikazal svojim ljubljenim učencem.« 
Žalost se je spremenila v vzklike 
veselja, tarnanje v veselje. Najbolj 
vzvišeno, slovesno in blagoslovljeno 
je tretje jutro binkoštnega praznika, 
ko se je Sveti Duh v šumu silovitega 
viharja in v obliki ognjenih plamenov 
izlil nad Gospodovimi učenci, tako kot 
jim je bil Jezus obljubil. Bili so polni 
Svetega Duha, luč je bila v njihovem 
umu, moč je napolnila njihova srca. 
Veliko delo odrešenja je bilo dovrše-
no, Katoliška cerkev, ustanova, ki jo 
je postavil Jezus, je bila ustanovljena. 
Sveti Duh je bil poslan in je prenovil 
obličje zemlje. To je bilo veliko slo-
vesno jutro prve birme v Jeruzalemu. 
 

Anton Martin Slomšek 

 
 

 

  IZ NAŠE ZGODOVINE …  
 

 

24. maja 1900 je bilo blagoslovljeno 
novo (zdajšnje) pokopališče in kapela 
sv. Križa ob njem. Do tedaj so rajne 
pokopavali v obzidju okrog župnijske 
cerkve sv. Marjete. Kot spomin na te 
čase je ohranjeno le še nekaj metrov 
tega zidu (pred novim župniščem).  
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NEDELJA BINKOŠTI * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duh.   
 

19. 5. 2013 
 

 

 

7.00 
9.00 

 
10.30 

… za žive in rajne farane 
… za + Marto BOMBEK (obl.) in starše KLAVŽAR 
… za + Ivana VAŠL (obl.)               * maš.: Janez B., Jože K. 
… (GORA OLJKA)  za + Anico KOŠEC 
   

PONEDEL. Marija, Mati Cerkve - binkoštni ponedeljek  * ŠMARNICE  
 

20. 5. 2013 
 

 

07.00 
11.00 
19.00 

… za + Vero in Štefanijo SRNOVRŠNIK 
… (SVETI DUH)  za + Anico KOŠEC 
… za + Rozalijo LEBER 
 

TOREK Krištof Magellanes, duhovnik                           * ŠMARNICE  
 

21. 5. 2013 
 

 

7.00 
19.00 

… za + Vlada MAJER 
… za + Antona STRAŽAR (30. dan) 
 

SREDA Marjeta (Rita) Kasijska, red. * Emil, muč.         * ŠMARNICE 
 

22. 5. 2013 
 

 

7.00 
19.00 

… za + Marka PALIR  
… za + Stanislava GROBELŠEK 

ČETRTEK Servul (Socerb) Tržaški, muč. * Evtihij, op.      * ŠMARNICE  
 

23. 5. 2013 
 
 

 

7.00 
18.30 

 
19.00 

… za + Terezijo in Ivana KOLŠEK 
    adoracija pred Najsvetejšim 

 začetek tridnevnice pred 1. sv. obhajilom 
… za + Filipa in Ano BELOGLAVC 
 

PETEK Marija, Pomočnica kristjanov * Ludvik, š.     * ŠMARNICE  
 

24. 5. 2013 
 

 

 

7.00 
19.00 

 

… za + Franca KÔVAČ in mamo Antonijo 
… za + Silvo TURNŠEK 
 

SOBOTA Beda Častitljivi, duh., c.u. * Urban I., pp.        * ŠMARNICE  
 
 

25. 5. 2013 
 

 

 

7.00 
19.00 

 

… za + Rudolfa KORBER  
… za + Julija OCVIRK in vse OCVIRKOVE 
… za + Ivana DOBOVIČNIK in starše 
… za + Jožeta KRONOVŠEK (obl.)     * m.: J.B., I.Š., J.K. 

NEDELJA SVETA TROJICA * Filip Neri, duhovnik * Godon, o.   
 

26. 5. 2013 
 

PRVO  
SVETO 
OBHAJILO 

 

7.00 
10.00 

… za žive in rajne farane 
… za + Marjana NOVAK 
… za prvoobhajance                     * maš.: Janez B., Jože K. 
    

     slovesnost ob prvem svetem obhajilu 

    19.05.  –  26.05.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 19. maja ob 10.30 bo sv. 
maša na Gori Oljki. Lepo vabljeni! V 
župnijski cerkvi ob tej uri maše ne bo. 
 

 

 

To nedeljo, 19. maja ob 15. 
uri bo v Marijini cerkvi v 
Celju srečanje molivcev  

MZDP celjske škofije. 
Najprej bo molitvena ura 

za nove duhovne poklice, ob 
16. uri pa bo maša za duhovne poklice, 
ki jo bo daroval celjski škof Stanislav.   
 

 

V nedeljo, 26. maja bosta samo dve 
maši; ob 7. in 10. uri - prvo obhajilo. 

 
 

 

  KULTURA  
 

 

To nedeljo, 19. maja ob 16. 
uri bo v cerkvi na Gori Oljki 

srečanje zborov občine Polzela. 
 
 

 

Vokalna skupina in spiritu vabi na 7. 
letni koncert, ki bo na gradu Lemberg 
v soboto, 25. maja ob 19. uri. Gostje: 
ženska klapa Kurjože iz Splita in Pet-
rovi Tamburaši iz Šempetra.  
 
 

 

 ROMANJE 
 

 

Letos obhajamo 1150 letnico prihoda 
sv. bratov Cirila in Metoda na Morav-
sko. Ob jubileju bo v petek, 5. julija 
v Velehradu na Moravskem veliko 
slavje. Ob tej priliki bo v to češko ro-
marsko svetišče (in v Prago, Olomouc 
in Brno) tridnevno škofijsko romanje. 
Cena 189 €. Odhod v četrtek, 4. julija.  
 
 

 

  OBNOVITVENA DELA  
 

 

Za obnovo gorooljskih zvonov je v 
minulem tednu darovalo 23 oseb. 
Skupaj so prispevali 1.356 €. Hvala! 

 

 

  POČITNIKOVANJE 2013 
 

 

Župnija Griže tudi letos organizira 
počitnikovanje otrok v Ankaranu. 
Letovanje je namenjeno učencem 
od 1. do 9. razreda in bo potekalo v 
dveh skupinah v mesecu juliju: prva 
skupina od 1. do 7. julija; druga sku-
pina od 7. do 13. julija. Za udeležence 
Občine Polzela je rezerviranih 20 
mest. Polna cena letovanja znaša 
152 €. Zaradi prispevka, ki ga bo 
organizatorju namenila Občina bo 
končni znesek manjši. Prijavnice so 
na razpolago tudi v našem župnišču.  
 
 

 

  PRVO SV. OBHAJILO 2013 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


