BINKOŠTI – 9. JUNIJ 2019

SVETI DUH DELUJE
TUDI PO NAS, DANES, TUKAJ
Na prve binkošti so bili apostoli napolnjeni s Svetim
Duhom in njegovo ljubeznijo. Sveti Duh jih je posvetil in
obdaroval s svojimi darovi. Tako so bili pripravljeni na
sovje apostolsko delovanje in izpolnjevanje Kristusovega
naročila, naj gredo po vsem svetu in oznanjajo evangelij,
krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
odpuščajo grehe in izpolnjujejo zapoved ljubezni.
Polni veselja, zaupanja in Božje moči so se po tem
posvečenju Svetega Duha apostoli predali utrjevanju
Božjega kraljestva. Zaživela je Cerkev, ki živi in deluje in
se razširja med narode vsega sveta – vse do danes. Z
binkoštmi se je začela doba Svetega Duha, ki s svojo
ljubeznijo posvečuje celotno človeštvo – ob sodelovanju
vseh

krščenih,

vcepljenih

v

Kristusa

in

njegovo

skrivnostno telo.
Današnjo dobo kljub velikemu tehničnemu in kulturnemu
napredku, kljub zmanjšanim razdaljam med ljudmi vseh
celin in dežel in kljub kričanju o dolžni povezanosti med
človeštvom

označuje

razdor

in

sovraštvo

ali

vsaj

pomanjkanje ljubezni. Greh ločitve in needinosti je še zelo
navzoč povsod po svetu.
Katoliška cerkev si ne zapira oči in ušes pred stvarnostjo
časa in ne ostaja pogreznjena v molk. Preko rimskega
škofa – papeža – zapovrstjo pošilja v svet poslanice o
miru in pravem sožitju med narodi. Preko vseh svojih

škofov na mnogih zborovanjih in srečanjih išče poti, kako
sodobnemu svetu približati Kristusov rešnji nauk in kako
povesti človeški rod do vesoljne edinosti in ljubezni.
Tudi mi se odprimo Svetemu Duhu, da bo mogel po nas
in naših delih preplaviti svet. Da bo tudi iz našega življenja
prihajal pozdrav »Mir vam bodi!« in bodo po njem ljudje
spoznavali Duha resnice, pravičnosti, miru. S tem bo rasla
v nas in naši bližini srčika krščanske postave: to je
Ljubezen.

Imamo tvojega Svetega Duha. On je maziljenje in
pečat ponotranjenega človeškega življenja. V nas je
tisto življenje, po katerem smo že našli pot preko
smrti.
Je brezmejna sreča, ki bo posušila potoke solza še v
njihovih zadnjih izvirih, četudi bodo še tako
preplavljali nižino naših spoznanj.
V nas živi kot upanje, ki nas nosi ob vseh padcih
našega obupa. V nas živi kot ljubezen, ki nas ljubi in

nas dela ljubeče, bogate in radostne, čeprav imamo
hladno, ozko srce.
Je tisti smeh, ki že počasi odzvanja za našim
jokom. Veliko več smo, kot o sebi vemo!
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo praznik Binkošti – praznik Svetega Duha.
 V nedeljo, ko bomo obhajali praznik Svete Trojice, bo žegnanje v Šratovcih. Sveta maša bo ob 13.00.
Do spremembe časa je prišlo, ker spodobi, da grem na zlato mašo svojega sovaščana in novomašnega
pridigarja g. Toneta Ciglarja, ki jo bo ta dan ob 15.00 obhajal v cerkvi na Gornji Bistrici - zamenjave pa
ne morem dobiti. Ko bomo pa mi šli na romanje čez 14 dni, me bo prav on zamenjal pri obeh mašah.
 Hvala vsem, ki ste pokosili in uredili okolico cerkve in župnišča.
 Pri svetih mašah prejšnjo soboto in nedeljo ste darovali za obnovo cerkvene strehe: 1047,66 €
 Za romanje na Madžarsko, ki bo v nedeljo, 23. junija 2019, je še prostih 19 sedežev. Odhod bo ob 6.00
zjutraj izpred cerkve. Cena prevoza in kosila je 22 €.
 Zahvaljujemo se skupini z Gubčeve ceste, ki je pod vodstvom Lee Gomboc očistila in okrasila cerkev.
Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej
skupina iz naselja Jelovica.
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 9. do 16. junija 2019

BINKOŠTI
8.00 Za + starše Hamler, Novak in Zelko; Za žive in rajne župljane

9. JUNIJ

10.00 V čast Svetemu Duhu

MARIJA, MATI CERKVE

– BINKOŠTNI PONEDELJEK

PONEDELJEK
10. JUNIJ

19.00 Po namenu šmarničarjev

Za + Tiniko Gomzi (vnukinja Nina)

Sv. Timotej

TOREK
11. JUNIJ

19.00 Za + duhovnika Petra Šetina
Za + Milka Štelcerja (brat Marjan z družino)

Sv. Barnaba

SREDA
12. JUNIJ

19.00 Za + mamo Nevenko Trojnar, obl. in + Ljerko Budak ob roj. dnevu

Sv. Adelajda

ČETRTEK
13. JUNIJ

V Radencih ni svete maše.

Sv. Anton Padovanski

PETEK
14. JUNIJ

V Radencih ni svete maše.

Sv. Valerij in Rufin

SOBOTA
15. JUNIJ

19.00 Za + Vilija Šinko (družina Fekonja iz Čakove)
Sv. Vid

SVETA TROJICA
8.00

16. JUNIJ

Za + mamo Antonijo Mlinarič ob god. dnevu in + očeta Mateja; Za ves + Kuplenov rod s Kapele

10.00 Za + Franca Kovačiča, obl. (p. n. žene); Za žive in rajne župljane
13.00 Za žive in rajne vaščane Šratovec

