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SVETA TROJICA - RAZLIČNOST IN EDINOST 

Verska resnica o treh osebah v enem Bogu ni človeškega izvora. Razodeta nam je. 
V Stari zavezi je bila rahlo nakazana in bralci so jo na daleč slutili. V Novi  zavezi pa 
skoraj ni strani, ki v njej ne bi naleteli na omembo ene od božjih oseb ali pa kar 
vseh treh hkrati. Izločiti ta mesta bi pomenilo svete knjige bistveno okrniti. 
Pri vsem tem pa se zavedamo, da je ta resnica našemu umu nedostopna. Sprejeti 
jo je mogoče le v veri in z vero.  
V svoji človeški preprostosti pripisujemo vsaki božji osebi posebno »vlogo«. Te 
vloge pa moramo ohranjati v pravem razmerju. Če s katero pretiravamo, rušimo 
njihovo skladnost. Če naglašamo Očeta na škodo Sina in Duha, spodmikamo tla 
svetopisemskim trditvam, da je Bog ljubezen. Pretirano naglašanje Sina kot glave 
Cerkve lahko postane skušnjava za njene predstavnike, da si prisvajajo preveč 
oblasti. Kdor je preveč zagledan v Duha, se spušča v nevarnost, da se bo pretirano 
skliceval na njegove navdihe. Razmerja treh oseb v Bogu so usklajena. 

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI 

V četrtek, 30. maja obhajamo zapovedan praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi. 

Po večerni maši bomo imeli telovsko procesijo.  

Otroci prinesite cvetje, ki ga boste posipavali pred Najsvetejšim. 

MOLITVENA URA S PAPEŽEM FRANČIŠKOM V LETU VERE 

Ob prazniku SRT bo v nedeljo 2. junija, v baziliki Sv. Petra v Rimu od 17. do 18. 

ure molitvena ura pred Najsvetejšim, ki jo bo vodil papež Frančišek. Adoracija pred 

Najsvetejšim se vključuje v duhovne pobude Leta vere, zato smo povabljeni, da se 

pridružimo molitvi po namenu sv. očeta. Vabljeni k molitvi v stolnici ali v naši 

cerkvi. 

PRVO SVETO OBHAJILO 

Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega obhajila. Dvanajst naših 
mladih kristjanov  (Ana, Ema, Klemen, Maja,  Metka, Neja Nika, Nika, Sonja, 
Timi, Tjaša in Tomaž)  bo (je) prvič prejelo zakrament svete evharistije. 
Molimo zanje in za njihove družine. 

BIRMA 

Prihodnjo nedeljo, 2. junija ob 9.30 bo trinajst naših mladih kristjanov prejelo 
zakrament svete birme. Birmovalec bo g. škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Devetdnevnica  pred birmo je vsak večer ob 18. uri.  
V sredo, 29. maja ob 17.30 se bo g. škof  srečal z birmanci, starši in botri, po 
maši, h kateri ste vsi lepo vabljeni pa še s ključarji, člani gospodarskega in 
pastoralnega sveta, kateheti in voditelji skupin v župniji.  
Možnost za spoved staršev in botrov je vsak dan pred in med mašo.  

Birmance in birmanke spremljajmo z molitvijo. 

KVATRNA NABIRKA 

Današnja nabirka je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 27. maj 
Alojzij Grozde, mučenec 

   800     za zdravje 
1800   Jožef Ozmec (8. dan) 

TOREK, 28. maj 
German Pariški, škof 

  800   za zdravje in modrost 
1800   † Bogomir Čater 
1900   Tremerje: † Danica Draksler 

SREDA, 29. maj 
Maksimilijan Emonski, škof 

     800    † Jože Pristovšek 
1800     †† Rudi in Fanika Šlander, Marija Centrih 
                in za razsvetljenje Sv. Duha 

ČETRTEK, 30. maj 
SVETO REŠNJE TELO    

IN KRI 
Ivana Orleanska, devica 

    800    † Jožefa Vrečer 
  930     †† Ivan, Milan in Ana Ploj,  
                Vincenc in Ana Novak 
1800   †† Ana in Marija Habjan (obl.)                                                                                                                          

PETEK, 31. maj 
Obiskanje Device Marije 

Vital, menih 

    800   †† Marija in Jože Druks 
1800   † Angelca Pirtovšek 
1900   Tremerje: ni namena 

SOBOTA, 1. junij 
Justin, mučenec 

  800    † Ana Slamnik 
1800  †† Terezija in Štefan Luževič 

NEDELJA, 2. junij 

9. nedelja med letom 

Marcelin in Peter, mučenca 

     800  †† Helena in franc Levec 
   930   †† Anton, Marija in Franc Tratnik 
1800   † Jože Pristovšek 
1030   Tremerje: †† Marija, Ivan in Srečko Lutar 
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