
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. 
 

Le kdo ve, kaj vse to pomeni, 
ta čudna znamenja z neba. 
Šumenje vetra in plameni, 
to moč je Svetega Duha. 
 
Apostoli so se skrivali 
in bali se brez Jezusa. 
Potem pogumni so postali 
v moči Svetega Duha. 
 
Kot so učenci doživeli 
prenovo sebe in sveta, 
kristjani vsi naj bi prejeli 
darove Svetega Duha. 

 

Pridi, pridi Sveti Duh in prenovi Zemljo vso!  

Pridi, pridi Sveti Duh, srca naša čakajo. 
  

 

 

 

BINKOŠTI – 31. MAJ 2020 

  

 

Odvzame nam strah, da bi bili zapuščeni. 

Okrepljeni smo, da znova zaživimo. Sveti Duh je 

duh odpuščanja. Spovednica je binkoštni kraj.  



 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo slovesni praznik Binkošti – praznik Svetega Duha. Na praznik smo se pripravljali 
z devetdnevnico. Hvala skupini Veselje, ki je pripravila molitve in pesmi za to devetdnevnico. 

 Prihodnja nedelja bo praznik Svete Trojice. Ta dan bi moralo biti žegnanje v Šratovcih. Še vedno 
ni dovoljeno imeti žegnanj zaradi ukrepov glede epidemije. Zato bo maša po namenu vaščanov 
ob 10.00 v župnijski cerkvi. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred vsemi svetimi mašami priložnost za sveto spoved. Če ne bo 
možno spovedovati v spovednici, bo spovedovanje spodaj v učilnici. 

 V petek bo prvi petek v mesecu. Po daljšem času bom obiskal bolnike na domovih. V mesecu 
aprilu in maju namreč zaradi epidemije ni bilo obiskov bolnikov na domovih 

 Škofijska Karitas nam je dostavila hrano. Hrano bomo delili v ponedeljek popoldne ob 17.00. 

 Za romanje na Slovaško in Češko, kjer sta delovala sveta brata Ciril in Metod – zavetnika naše 
župnije in župnijske cerkve, je še 8 prostih mest. Gospod Sandi Osojnik, s katerimi pripravljava 
romanje, je dobil zanesljive informacije, da bo v tistem času že možno romati. Romanje bo od 8. 
do 11. julija 2020. Kogar bi zanimalo romanje, ima program romanja zadaj na polici in na župnijski 
spletni strani. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje 
cerkve ima od sobote naprej skupina iz Boračeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

BINKOŠTI 

NEDELJA   

31. MAJ 8.00 Za žive in + župljane; Za + Matildo Kosi                      (družina Domajnko) 

 10.00 V čast Svetemu Duhu 

MARIJA MATI CERKVE 

PONEDELJEK   

1. JUNIJ 19.00 Za + mamo Heleno Činč 

Binkoštni ponedeljek  Po namenu                                                                                              (Eli) 

 
TOREK   

 2. JUNIJ 19.00 Za + Milka Štelcerja                                                              (družina Majc) 

Sv. Marcelin in Peter  Za + Dragico Grant                                                                                   (Eli) 

 

SREDA   

3. JUNIJ 19.00 Za + Jožefa Štesl 

Sv. Karel Lwanga   Za + Jožeta Mozetič 

 

ČETRTEK 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

4. JUNIJ 19.00 Za + iz družine Čuković, Trojnar, Budak in Kralj 

Sv. Frančišek Caracciolo  Za + Jožico Gregor                                          (p. n. dr. Bencak iz Satahovec) 

 
PETEK  Prvi petek 

5. JUNIJ 19.00 Za Marijo Vrbančič ob roj. dnevu 

Sv.  Igor   

 
SOBOTA  Prva sobota 

6. JUNIJ 19.00 Za + Marijo Domajnko, 30. dan 

Sv. Norbert  Za + Marjeto Zamuda                                                     (sinovi z družinami) 

SVETA TROJICA 

NEDELJA   

7. JUNIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + Karla Dlouhy                             (sin Drago) 

 10.00 Za žive in rajne vaščane iz Šratovec; Za + očeta Antona Stranjšaka 

SVETE MAŠE 
Od  31. maja do 7. junija 2020 


