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BINKOŠTI 

BINKOŠTI 

S slovesnim praznikom binkošti sklepamo velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 
dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po 
svetopisemskem sporočilu nad učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh.  
Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in 
življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, 
izbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni 
povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v Apostolskih delih binkošti zavzemajo 
središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel svoje delovanje 
s programskim govorom v nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so 
vsi (ne samo Judje) poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem 
krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu 
nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo 
Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod 
vodstvom Svetega Duha.  
Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku Cerkve, 
ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju Cerkve na njeni poti napredovanja. 
Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen 
kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo je tudi obrat Cerkev k poganom. Po 
molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi Cerkev pri 
njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija.  

PRVO SVETO OBHAJILO 

Prihodnjo nedeljo, 26. maja bo v naši župniji pri maši ob 930 slovesnost 1. svetega 
obhajila. Ta teden naj prvoobhajanci še bolj vestno hodijo k šmarnicam. 
Prvoobhajance in njihove družine priporočamo v molitev.  

ROMANJE CELJSKE ŠKOFIJE V VELEHRAD - 4. DO 6. JULIJ 2013 

Ob velikem jubileju - 1150. obletnici prihoda sv. bratov Cirila in Metoda na 
Moravsko (Češka) - Škofija Celje roma v VELEHRAD, najpomembnejše 
romarsko središče slovanskih narodov, zgodovinsko mesto Metodove 
metropolije, prestolnico Velikomoravske kneževine, na zgodovinsko srečanje 
slovanskih narodov. Romanje poteka od 4. do 6. julija 2013 z duhovnim 
vodstvom celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška. 

Cena: 189 €. V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine in 
parkirnine, 2 polpenziona v hotelu 3* (dvoposteljne sobe, TWC), vstopnine za 
ogled Loreta, Zlate uličke s stolpom Daliborka, stare kraljeve palače, bazilike 
sv. Vida, zunanji ogledi po programu, duhovno in strokovno vodstvo, 
organizacija in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV. Možna 
doplačila: enoposteljna soba 50 EUR. 

KVATRNA NABIRKA 

Nabirka prihodnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. maj 

BINKOŠTI 

Krispin, redovnik 

    800   †† Zvone in Marija Mlakar 
   930   † Stanislav Svenšek (obl.) 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 
1600   Miklavž: † Mirko Babovič 

PONEDELJEK, 20. maj 
Marija, Mati Cerkve 

   800     za rodbino 
  930   za dobrotnike 
1800   za zdravje Simona 

TOREK, 21. maj 
Krištof, duhovnik 

  800   za duše v vicah 
1800   †† Jožef in Jožefa Žafran 
1900   Tremerje: † Danica Draksler 

SREDA, 22. maj 
Emil (Milan), mučenec 

     800    † Jože Pristovšek 
1800    na čast Sv. Duhu za prave odločitve  

ČETRTEK, 23. maj 
Servul (Socerb) Tržaški, muč. 

    800    na čast Sv. Duhu za blagoslov 
1800   za blagoslov družin 

PETEK, 24. maj 
Marija, Pomočnica 

kristjanov 

    800    v čast majniški Kraljici 
1800   †† Marija Acman, Kristina Oblak  
                in Rozalija Dimec 
1900   Tremerje: ni namena 

SOBOTA, 25. maj 
Beda Častitljivi, duh., c. uč. 

  800    vsi †† iz družine Horvat 
1800  † Ivanka Krajnc 

NEDELJA, 26. maj 

Nedelja Sv. Trojice 

Filip Neri, duhovnik 

    800   †† Ana Divjak 
   930   † Toni Slamnik 
1800   na čast Sv. Duhu za božje varstvo  
1030  Trem.: †† iz druž. Hriberšek  in Cvetrežnik 
1600   Miklavž: †† Marija in Jože Kopinšek 
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