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   Štev.: 24/letnik V.                                                                            04 JUNIJ 2017 

Jn 20,19–23 
SVETI DUH, OBLIKOVALEC ČLOVEŠKIH SRC 

 
Sv. Duh je tisti, ki daje življenje! On stori, da se v nas rojeva življenje vstalega 
Kristusa. On oblikuje naša srca! To pa ne gre brez nas, brez našega 
sodelovanja. Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz brezobličnega kosa kamna 
izkleše čudovit kip. Lahko bi ga primerjali tudi z gospodinjo, ki z kepe testa 
naredi sočni kruh. Morda je ta podoba še boljša, saj predpostavlja voljno testo, 
iz katerega naredi užitni kruh. Tudi Sv. Duh potrebuje tako voljno snov, nas 
kristjane, da more iz nas narediti Božjo umetnino. Sv. Duh sam mora 
omehčati naše srce, da bo ubogljivo in voljno za njegov načrt, za uresničitev 
Božje umetnine.Sv. Irenej je rekel: »Kakor suha moka brez vode ne more 
sama po sebi postati testo ali kruh, tako tudi mi ne bi mogli postati eno v 
Kristusu brez »vode«, ki prihaja z neba. In kakor suha zemlja, če ne dobiva 
vode, ni rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh les ne bi nikoli rodili sadov 
življenja brez dežja, ki nam je bil dan od zgoraj.« Prepustimo se tudi mi 
delovanju Sv. Duha in bomo postali voljno testo v Božjih rokah, postali bomo 
rodovitna zemlja. Tako bomo ljudem postali smerokazi, kažipoti k Bogu. 
Večkrat bi morali v svojih molitvah prositi podobno, kakor je rečeno v pesmi 
slednici na čast Sv. Duhu: »Duši madeže izmij, kar je suho spet zalij in ozdravi 
rane vse. Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli!« 
Da pa bi Sv. Duh sploh lahko deloval, se moramo zavedati potrebe po njem. 
Vse kar je v Cerkvi, dobi moč in smisel po Sv. Duhu; brez njegovega 
delovanja je vse brez moči in brez krščanskega pomena. Tudi molitev, če ni 
opravljena v Sv. Duhu, nima učinka. Brez njega je Bog daleč, Kristus ostane v 
preteklosti, evangelij ostane mrtva črka, Cerkev se spremeni zgolj v 
organizacijo, krščanska dejavnost pa zgolj v prazno moraliziranje.  
 

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) 
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Prijavnico za letošnji lahko dobite tudi na naši spletni strani. Prijavnice s 
prispevkom oddate do nedelje 11. Junija. Delitev spričeval je 25. Junija pri 
župnijski sv. maši v Tomaju. 
Prvoobhajanci iz Pliskovice imajo v tem  tednu tridnevnico v župnijski cerkvi,. 
V soboto ob 9h generalka pred praznikom.  



  

05.06.04.2017 
PONEDELJEK 
Marija, Mati Cerkve 

 
 
KRIŽ 
 

          
 1900 

 
V Irena Furlan, Križ 134 

06.06.2017 
TOREK 
 

 
BRITOF 

 

 1900 
 
Za zdravje v družini, Tomaj 48 

07.06.2017 
SREDA 
 

 
KAPELA 

          
 1900 

 
VV Antonija, Jože Valenčič, Tomaj 92 

08.06.2017 
ČETRTEK 
 

 
PLISKOVICA 

 
 1800 

 
VV Žerjal, Jekše, Pliskovica 92 
(tridnevnica) 

09.06.2017 
PETEK 
 

 
 
PLISKOVICA 

   
 1800 

 
VV Čuk, Mole, Fornazarič, Pliskovica 90 
(tridnevnica) 

10.06.2017 
SOBOTA 
 

 
KAPELA 
PLISKOVICA 

 
  800 
  900 

 
Po namenu od drugod 
Tridnevnica - generalka 

11.06.2017 
SV. TROJICA 
Prvo obhajilo v 
Pliskovici 
Kvatre 

 
TOMAJ 

PLISKOVICA 

         
 1000 
1130   

 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
V Albin Luin, Kosovelje 20 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

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. Njegova bližina nas ozdravlja, nas potolaži. 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 potopim. Kjerkoli govori Sveto pismo 
o Svetem Duhu, se Bog ljubeznivo obrača na ljudi, vabi nas na praznovanje 
prijateljstva z Bogom.  
Sveti Duh – dobri prijatelj človeka. Prijatelj, ki nam je blizu, ki nam brani hrbet, ki se 
mu lahko zaupamo. Prijatelj, ki nas nežno tolaži, če smo žalostni – in ki nas polne 
moči postavi na prepih, kadar nas mora pretresti. Dober prijatelj ostaja – in to 
prijateljstvo je prav tako težko opisati kot tisto med ljudmi. 
Toda – po čem spoznamo ljubezen? Po čem spoznam prijateljstvo? Po čem 
spoznam Svetega Duha? Objektivnih kriterijev skoraj ni. Prijateljstva in ljubezni ne 
morem meriti po velikosti daril, pa tudi čas, ki ga prebijemo skupaj, ni pravi 
pokazatelj. Dejstvo pa je, da povsod, kjer deluje Sveti Duh, bi resnično moralo vse 
rasti in cveteti od življenja. Tam, kjer sta ljubezen in prijateljstvo odkrita in pristna, bi 
morale zeleneti stepe in v puščavah bi morali izvirati studenci. Kjer strah utesnjuje 
življenje, bi se morali odpreti, in kjer se izgubljamo v neznanem, bi se gotovo ustavili. 
V nevarnosti vidimo rešitev, v utrujenosti dobimo novo moč, sredi mraza se topi led. 
Če sem zašel, se mi odpre pot, če ne morem ali nočem več, me nekdo vzame v 
roko in mi nežno obriše solze z obraza. To je ljubezen, to je prijateljstvo – to je Sveti 
Duh! 
 
 

 
Pridi,  
Sveti Duh, ki daješ življenje,  
napolni nas s svojo močjo!  
Tolažnik, ki mehčaš srca,  
opora, ki nam jo podarja Oče,  
iz tebe izvira življenje, luč in 
ogenj,  
nam šibkim daješ moč in pogum,  
pridi naš gost,  
ki razsvetljuješ srce in duha,  
v nemiru nam podarjaš počitek,  
v vročini nas ohladiš. 
 
 


