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BINKOŠTNA NEDELJA, 31.5.2020 
 
NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek: Marija Mati Cerkve 
Torek:                        Marcelin in Peter, mučenca 
Sreda: Karel Lwanga in drugi Ugandski mučenci 
Petek: Bonifacij, škof in mučenec; Prvi petek  
Sobota:  Norbert, opat; Prva sobota      
NEDELJA: NEDELJA SVETE TROJICE 
 
SVETE MAŠE   
Ponedeljek (1.6.)   ob 19h: Urna maša za Robidnico  
Torek  ob 19h: V čast MB in sv. Antonu   
Sreda          Doma ni sv. maše    
Četrtek  ob 19h: Marija in Rudolf Bevk  
           Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h: Starši in bratje Likar, Studor 
Sobota  ob 19h: Maks in Miran Šturm     
NEDELJA (7.6.)  ob   9h: Za farane 
 

• K prvemu svetemu obhajilu so včeraj tukaj pristopili trije otroci: 
Aljoša Bezjak, Krnice 6, 
Nace Kokelj, Robidnica 4, 
Tilen Čelik, Volaka 19, 
Jakob Alič, Volaka 27 pa pristopi danes v Gorenji vasi. 
Molimo zanje in njihove družine, da bi tudi naprej v življenju radi imeli 
Jezusa in radi pristopali k zakramentom. 

• Obiski bolnikov bodo na prvi petek dopoldne. 

• Darovanje za potrebe cerkve in župnije bo spet prihodnjo prvo    
nedeljo in ga priporočam. 

• Novo Ognjišče vas pričakuje. 
 

• Sveta maša v Kočevskem Rogu 2020: 
Tradicionalne prireditve s sveto mašo v Kočevskem rogu letos zaradi 
epidemije ne bo. Slovensko javnost vabimo, da sveto mašo ob breznu pri 
Macesnovi gorici v Kočevskem rogu spremljamo po televiziji v nedeljo, 7. 
junija 2020, ob 10. uri na TV Slovenija 2. Sveto mašo ob 75-letnici 
revolucije in množičnih pobojev bo daroval ljubljanski nadškof metropolit 
in predsednik SŠK msgr. Stanislav Zore. 
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• Izbira članov župnijskih pastoralnih svetov: 
Slovenski škofje ordinariji so sklenili, da se volitve v župnijske pastoralne 
svete zaradi epidemije covida-19 preloži na leto 2021. Škofje so prav tako 
sklenili, da se dosedanjim članom ŽPS mandat podaljša za eno leto.  

 

  
Binkošti - praznik Svetega Duha 

 
S slovesnim praznikom binkošti, v Katoliški cerkvi 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 zbrane 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 drugem Lukovem delu – 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 Cerkve k poganom. 

 
 


