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Župniji Remšnik in Brezno  

Binkošti 2021 

 
 
Praznik Svetega Duha 
 

Za nami je binkoštni praznik, ki je spomin, ko so učenci prejeli 
Svetega Duha in rodila se je Cerkev. Kristusov Duh, ki je napolnil srca vernih, 
je začel graditi največjo skupnost, ki je kdaj obstajala. Sveti Pavel pravi, da 
Duh daje kristjanom različne darove. »Različni so duhovni darovi, Duh pa je 
isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki 
dela vse v vseh. Vsakemu se daje razodetje Duha v korist vsem.« Čemu ta 
različnost? Da bi kristjani sodelovali, računali drug z drugim in si pomagali. 
Nihče ni dobil vseh darov, da ne bi postal prevzeten. Vsak je dobil nekaj, da 
lahko s tem koristi drugim. Darovi niso dani za to, da bi izstopal eden ali 
drugi član skupnosti, ampak da bi izstopal Gospod, da bi bil On bolj slavljen.  

To seveda velja tudi za nas, danes.  Tudi mi imamo različne darove, 
službe in dela v Cerkvi. Ali uporabljamo vse to za rast vseh? Vsak lahko z 
življenjem v Duhu, doda k boljšemu stanju duha v družbi. Sveti Duh je tisti, 
ki nas vse povezuje, ki nas osvobaja vsega, kar nas ločuje od sreče, ki si jo 
želimo. Prosimo ga, da bi zaživeli v polnosti in za mnoge sadove Svetega 
Duha:  »Duh resnice in moči, razsvetljuj nas, da bomo spoznali, kaj je Božja 
volja, in jo s tvojo pomočjo tudi izpolnjevali. Pomagaj nam, da se bomo 
odvračali od zla in bomo sprejemljivi za tvoje sadove. Tvoja ljubezen naj 
premaga našo sebičnost, tvoje veselje naj odstrani našo potrtost, tvoj mir 
naj odvzame naš nemir; namesto naše nepotrpežljivosti nam podeli svojo 
potrpežljivost, namesto naše brezobzirnosti nam nakloni svojo blagost, 
namesto naše trdosrčnosti nam podari svojo dobrotljivost; našo nezvestobo 
ozdravi z darom zvestobe, našo jezo pomiri z darom krotkosti, našo 
neobvladanost ukroti z darom samo obvladanja. Amen. 

Binkoštni praznik nas spominja na dan, ko smo 
tudi mi vsi prejeli sv. birmo in s tem polnost darov Svetega 
Duha. Bodimo veseli, da nas Kristus vabi, da smo njegovi 
sodelavci in priče. Povabljeni smo, da podpiramo mlade z 
molitvijo in zgledom. Mladi so se  na sv. birmo pripravljali 
v okviru družine, verouka, bogoslužja in duhovnega dneva, 
ki sta ga zelo dobro vodila Jožica in Mitja Garmut. 
Birmancem čestitamo in želimo, da bi pečat Svetega Duha 
ohranili v živem spominu vse svoje življenje in bi odgovorno živeli lepoto 
krščanskega življenja. Mladi so si izbrali  tudi birmanska gesla, ki jih bodo 
spremljala na poteh odgovornega krščanskega življenja. Z gesli, ki so iz 
Svetega pisma ali pa splošna, se na nek način predstavijo in tudi vsem nam 
sporočajo, kaj je v življenju pomembno: 

 Klemen Breznik: GOSPOD JE MOJA POT: »Ker me Bog na poti življenja 
vedno spremlja.« 

 Jan Pušnik: OSTANI  V MENI: »Da bi bil Jezus vedno z mano in jaz z 
Njim.« 

 Andraž Pavlič: OSTANI Z MANO: »Če verjamem v Boga, bo vedno z 
menoj.« 

 Dejan Sajevec: JAZ SEM TRTA, VI MLADIKE, »Pri trti, ki je Jezus, dobim 
potrebno moč za življenje.« 

 Tonček Šmid: GOSPOD JE MOJA LUČ, »Da bi vedno računal na božjo 
pomoč in videl božjo luč.« 

 Alen Zver: ČE JE BOG Z MANO, KOGA BI SE BAL: »Da bi se vedno 
zavedal, da je Bog z menoj. 

 Nina Repnik: BOG TE IMA RAD: »Ne glede na to, kakšen si, je Gospod 
vedno s tabo, te spoštuje in ljubi.« 

 David Sajevec: PRIDI SVETI DUH, PRIDI LUČ SRCA: »Vedno moramo 
na svet gledati v dobri luči.« 

 Lucija Šiler: SLEDI SVOJIM SANJAM: »Če slediš višjemu klicu, boš 
srečen.« 

 Lavra Šmid: HODI ZA BOGOM, »Bog želi, da mu sledimo in ravnamo 
vedno prav.« 

 Leon Uranek: LJUBI, DA BOŠ LJUBLJEN: »Če boš imel druge rad, ti bo 
povrnjeno.« 

 Rok Pečečnik: DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA: »Vedno bodi dober do 
soljudi.« 



 Klara Ribič: BOG JE LUČ IN POT: »Sledi mu in nikoli ne boš izgubljen.« 
 Jan Vezonik:  VSE ZMOREM, ČE VERJAMEM: »Ko verjameš vase imaš 

zagon, da ti uspe; ko verjameš v Jezusa imaš odrešenje.« 
 Žan Vezonik: LJUBI IN LJUBLJEN BOŠ! »Bog mi je dal družino, ki me 

brezpogojno ljubi. To je tudi naša naloga.« 
 Zoja Kojzek: MOLITEV JE DUHOVNI POČITEK: »Prav je, da ob vsem 

delu in učenju tudi počivamo.« 
 Žan Kozjak: JEZUS JE POT: »V življenju vemo, kaj je prava pot in smer« 
 Patricija Miglič: SPOŠTUJ DRUGE IN DELAJ DOBRO: »Spoštovanje je 

velika vrlina in dobro se z dobrim vrača.« 
 Filip Podlesnik: VERA VODI V NOVO ŽIVLJENJE: »Osebna  vera nas 

spreminja v boljšega človeka.« 
 Alen Tjukajev: "SMRT NI KONEC, TEMVEČ NOV ZAČETEK: »Verujem v 

vstajenje, ki daje pravo upanje.« 
 Tia Žaucer: V VERI JE MOČ. »Naj se pojavi še tak problem; če veruješ 

v Boga, se čisto vedno stvari uredijo in v sebi takrat začutim moč, da 
lahko grem naprej.« 

__________________________________________________________ 
 
Pridi, Sveti Duh! Razsvêtli moj razum, da bom spoznal tvoje zapovedi. 
Okrêpi mi srce zoper sovražnikove zvijače, vžgi mojo voljo … 
Slišal sem tvoj glas in nočem se zakrkniti ter se upirati z besedami: kasneje 
…, jutri. Zdaj! Naj se ne zgodi, da jutrišnjega dne zame ne bi bilo. O, Duh 
resnice in modrosti, Duh umnosti in svéta, Duh radosti in miru! Hočem, kar 
hočeš; hočem, ker hočeš; hočem, kakor hočeš; hočem, kadar hočeš. Amen.  
____________________________________________________________ 
25. maj 2021 – Sporočilo Marije iz Medjugorja: 
Dragi otroci, gledam vas in kličem: vrnite se k Bogu, ker On je ljubezen, tudi 
mene je iz ljubezni poslal k vam, da vas vodim na poti spreobračanja. Pustite 
greh in zlo, odločite se za svetost in radost bo zavladala, vi pa boste moje 
iztegnjene roke v tem izgubljenem svetu. Želim, da bi bili molitev in upanje 
za tiste, ki niso spoznali Boga ljubezni. 
____________________________________________________________ 

LETO SV. JOŽEFA 

O sveti Jožef, v tvoje roke smo dali naše življenje, našo 
družino. Ti veš kaj najbolj boli naša srca. Poznaš naše 
težave in žalosti. Naj tvoj plašč varovanja, ogrinjalo 
miru in ljubezni razširi na celotno Cerkev in ves svet. 
Brani zatirane; dvigni padle; posreduj za zdravje tistih, 
ki so duhovno slepi, ker jih je prevzel napuh in ponos. 
Naredi, da bomo pokorni, poslušnim in ponižni pred 
Božjim klicem in naj naš da vedno odmeva iz naših 
ustnic, tako kot je storila vaša Brezmadežna nevesta. Pripelji nas k Jezusu, 
ki je prava svetloba in življenje za naše življenje. Amen. 
____________________________________________________________ 
Pred 30. rojstnim  dnevom naše Slovenije 
povabljeni k molitvi in postu za domovino:   
»Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo 
domovino, da bi izpolnili svoje poslanstvo in 
bili odprti za življenje. Vendar nas mnoge sile 
odvračajo od tega; prevečkrat iščemo 
sebične koristi in pozabljamo na druge. Zato 
Te prosimo za dar skesanosti in spreobrnjenja Naj Tvoj Duh zaveje nad 
možmi in ženami, ki nas vodijo, da bodo delovali za pravičnost in razvoj 
domovine, nam pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se 
bomo kljub razlikam veselili drug drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, 
biti blizu družinam in ostarelim ljudem. Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo. 
Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili, molitev in post naj bosta 
naša zaveza s Teboj. Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in 
skupno življenje. Amen« 
  



POVABILA ZA ŽUPNIJI BREZNO IN REMŠNIK:  

→ Birmanska tridnevnica: Povabljeni  tudi botri, starši in drugi sorodniki. 
- Brezno: v torek, 1. 6., ob 18. uri: srečanje z  birmovalcem, g. Bernardom 

Geršakom (skušnja); ob 19. uri sv. maša – priložnost za spoved staršev 
in botrov. 

- Remšnik: v sredo, 2. 6. 2021, ob 18 uri pričevanje Marjete Verdinek o 
delu z bolnimi in umirajočimi; ob 19. uri sv. maša. 

- Generalka:  
Brezno: v četrtek, 3. 6., ob 18. uri. Ob 19. uri sv. maša. 
Remšnik: v petek, 4. 6., ob 18. Uri. Ob 19. uri sv. maša. 

- Slovesnost sv. birme bo v soboto, 5.6. 2021 
v Breznu ob 9. uri in  
na Remšniku ob 11. uri. 

→ 3.6. 2021 je zapovedani praznik Sv. Rešnjega Telesa in krvi; predvidena 
je tudi Telovska procesija. Na Remšniku bo Telovska procesija v nedeljo, 
6. 6. 2021.  

→ 13. junija bo pri sv. maši izbira članov za župnijski pastoralni svet (ŽPS) 
za mandatno obdobje 2021–2026, kar je bilo predvidno že marca 2020. 
Vsak bo lahko napisal svoje predloge za člane ŽPS. Župnijski pastoralni 
svet je posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in 
preverja izvajanje pastoralnega dela. Predstavlja in izraža tudi edinost 
karizem, služb in stanov v župniji. Hvala vsem, ki ste in še boste 
velikodušno sodelovali v dobro naše skupnosti  

→ Zahvalna sv. maša ob zaključku veroučnega leta 

Brezno: v soboto, 12. 6., ob 19.00.  

Remšnik: v nedeljo, 13. 6. 2021 ob 10.30.  

Prav je, da se Bogu zahvalimo za vsa nova spoznanja in izkušnje. 
Otroci takrat dobijo tudi spričevala. 

→ Molitveni dan  
Za župnijo Brezno bo v soboto, 19. 6., od 11. do 19. ure.  
Za župnijo  Remšnik bo v petek, 18. 6., od 11. do 19. ure. 
Vzemimo si čas tudi za molitev pred Najsvetejšim, saj vemo, da je 
krščansko življenje brez molitve kot suha zemlja ali suha moka. 

→ Srečanje bolnih in ostarelih župnije Brezno bo v nedeljo, 27. 6., ob 9. 
uri. Priložnost bo tudi za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. 

→ 25. junija, ob 11. uri, bo v Breznu maša za domovino in srečanje članov 
ŽGS in ŽPS ter drugih sodelavcev.  

→ ORATORIJ 2021 z geslom Originalen.sem bo tudi 
letos, na Remšniku od 7. do 11. julija. Osrednji 
junak bo bl. Karlo Akutis. Oratorij je šola, ker nas 
uči za življenje; je dvorišče, kjer se srečujemo v 
veselju in razigranosti; je dom, ki sprejema 
vsakega; in končno, oratorij je župnija, ki uvaja v življenje vere. 

→ Župnije Kapla, Ožbalt, Brezno in Remšnik imajo skupno spletno stran: 
https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda  – iskrena 
zahvala Mitji Garmutu za oblikovanje strani.  

____________________________________________________________ 
 

»Francelj se znajde na sodišču zaradi ropa banke. Sodnik ga vpraša: »Zakaj 
ste oropali banko?« Francelj: »Banka je prva začela.« 

____________________________________________________________ 
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