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LJUBEZEN, IZROČITEV IN SVETOST 

Po tem, ko smo praznovali Kristusov vnebohod in prihod Svetega Duha, 
začenjamo drugi del "časa med letom" s praznikom v čast Svete Trojice. 
Očetova ljubezen pošilja na svet Sina, spočetega v telesu Device Marije po 
Svetem Duhu. Ko zremo to skrivnost ljubezni, se zahvaljujemo za vse čudovite 
stvari, ki so bile izvršene zaradi nas in za nas, v naše dobro. 

Kristjan, ki je že od rojstva zaznamovan s pečatom Svete Trojice, živi v 
spoštovanju, ljubezni in veselju pod pogledom edinega Boga, sočutnega in 
usmiljenega, in je pred svetom in v svetu priča Očetove ljubezni, Sinove 
izročitve in svetosti Duha. 

Mnogo ljudi si prizadeva ustvariti enakost in bratstvo brez Očeta, brez Božje 
ljubezni. In tudi kristjani želimo pogosto ponuditi ljudem in v njih utrditi 
podobo Boga Očeta, ne da bi se med seboj čutili bratje. To pa je tragedija 
sodobne družbe, ki postaja izziv vsem, ki verujejo v Sveto Trojico. 

Vse Jezusove besede imajo en sam cilj: razodeti Očetovo ljubezen in pokazati 
bližino Boga, ki ni več nedosegljiva za človeka. Praznik Svete Trojice ni dan idej 
in konceptov, ki bi jih bilo težko razložiti, ampak je praznik globoke skrivnosti 
življenja in občestva, praznik skrivnosti vere in češčenja. Bog ni abstraktna 
beseda, ni negiben motor ali samotna zvezda. Bog je izvir življenja in ljubezni. 

a< telesa in krvi - V četrtek, 19. junija obhajamo zapovedan praznik Svetega 
Rešnjega telesa in krvi. Po večerni maši bomo imeli telovsko procesijo.  

Otroci prinesite cvetje, ki ga boste posipavali pred Najsvetejšim. 

V soboto, 21. junija 2014 bo ob 17. uri sveta maša pri Klepovem križu v 
Osenci. Lepo vabljeni! 

Zlata maša br. Rafaela  - V nedeljo, 22. junija ob 9.30 bo naš br. Rafael obhajal 
zlat mašo. Hkrati bomo obhajali tudi župnijski dan, zato bo po maši skupno 
praznovanje in pogostitev za vse. Priporočamo se za kruh in pecivo. 

V Tremerjah ta dan ni svete maše.  

Pomoč poplavljencem v BiH - Vaš dar za prizadete v poplavah  bomo peljali v 
Odžak, kjer delujejo sestre Frančiškanke Marijine misijonarke. dar lahko oddate v 
župnijski pisarni ali v nabiralnik »Za poplave – BiH«.  

Oratorij 2014 -Na Tvojo besedo  - Še malo pa bodo tu počitnice. Upamo, da si v 
svoje počitniške aktivnosti vključil tudi oratorij, ki bo potekal v naši župniji od 
25. do 30. avgusta.  Vsak dan bomo dvignili zastavo, prepevali himno, prisluhnili 
dramski zgodbi o apostolu Petru, spoznavali, kaj pomeni biti apostol in hoditi za 
Jezusom, ustvarjali v delavnicah, se igrali in še marsikaj. Seveda pa bomo šli tudi 
na izlet in v soboto skupaj starši imeli oratorij za male in velike.   

Več informacij in prijavnico za oratorij lahko dobiš na spletni 
strani www.cecilija.net – rubrika oratorij, na telefonski številki: 031/661 075 
(Majda) ali 031/527 183 (Ana) ali ob posebnem nabiralniku pod korom v 
župnijski cerkvi, kamor lahko oddaš tudi že izpolnjeno prijavnico.  

Animatorji se že veselimo, kaj pa ti? 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. junij 

Nedelja Sv. Trojice 

Vid, mučenec 

     800  † Anton Podrgajs 
   930  †† Sonja Kovač in Maja Jovan 
1800   † Mihaela Zalokar 
1030   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracar 

PONEDELJEK, 16. junij 
Beno, škof 

   800  † Stanislava Kunej (obl.) 
1800   † Ludvik Kamplet 

TOREK, 17. junij 
Terezija 

     800  po namenu 
1800   po namenu 

SREDA, 18. junij 
Gregor Janez Barbarigo 

   800    † Jože Marodi in v dober namen 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 19. junij 
SVETO REŠNJE TELO  

IN KRI 

      800  †† Ivam Pirnat in Jože Knez 
   930  † Zofka Čakš 
1800   † Mihaela Zalokar 

PETEK, 20. junij 
Adalbert, škof 

   800    po namenu 
1800   po namenu 

SOBOTA, 21. junij 
Alojzi Gonzaga, redovnik 

   800    †† starši Povalej 
1800   † Lojze Borinc 

NEDELJA, 22. junij 
12. nedelja med letom 

Janez Fisher in Tomaž More 

     800  †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
   930  † Franci Hajnšek, ob. 
1800   za župljane in dobrotnike 
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