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Nedelja Svete Trojice 

 

Jezus se prikaže apostolom 
Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer 
so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam 
bodi!« In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko 
so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal 
mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: 
»Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.« 

Janezov evangelij 20,19-23 

S tem, ko se pokrižamo, počastimo Sveto Trojico, katere praznik danes obhajamo.  
Spominja nas na celotno delo našega odrešenja. Saj nas je Bog Oče ustvaril, Bog 
Sveti Duh posvetil in nas razsvetljuje, da lahko verujemo v Kristusa in njegovo 
resnico ter tako spoznavamo, kaj hoče Bog od nas. 
Kakor je Bog eden, osebe pa tri: Oče, Sin in Sveti Duh, tako tudi Bog želi, da smo 
kristjani vsi eno. Povezani po Jezusu Kristusu v eno samo družinsko skupnost, ki jo 
vodi Sveti Duh. 
In kako mi ustvarjamo življenjsko skupnost v družini in župniji? Kako uresničujemo 
svojo poklicanost?  

Prvo sveto obhajilo: Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega 
obhajila. Enajst naših mladih kristjanov  (Aleksey, Andrej, Filip, Gal, Jasmina, 
Nal, Nejc,  Tia, Tilen, Tjaš in Živa)  bo prvič prejelo zakrament svete evharistije. 
Molimo zanje in za njihove družine. 

Praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI: V četrtek, 4. junija obhajamo 
zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Po večerni maši bomo 
imeli telovsko procesijo.  
Otroci prinesite cvetje, da ga boste posipavali pred Najsvetejšim. 

Mesec junij je posvečen Jezusovemu srcu. Vabljeni k maši in k vrtnicam. Misli, 
Pogledi iz Jezusovega Srca, je napisal škof dr. Marjan Turnšek. 

Nabirka današnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

ORATORIJ 2015: Hočem biti svet!   Še manj kot mesec dni pa bodo tu počitnice. 
Se jih že veselite? Upamo, da težko čakate tudi na letošnji oratorij, ki bo v naši 
župniji potekal od 24. do 29. avgusta.  
Vsak dan bomo dvignili zastavo, prepevali himno, prisluhnili dramski zgodbi o 
zavetniku ministrantov sv. Dominiku Saviu, spoznavali, kako smo lahko tudi mi 
svetniki, 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 boš dobil/dobila pri verouku, lahko pa jo 
poiščeš  tudi na spletni strani www.cecilija.net – rubrika oratorij, na telefonski 
številki 031/661 075 (Majda) in 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, 31. maj 

Nedelja Svete Trojice 
Obiskanje Device Marije; 

Petrovška mati božja 
- sklep šmarnic 

     800  †† Helena (obl.) in Franc Levec 
   930  † Ivo Bajželj (gr. 21) 
1800   † Angelca Pirtovšek 
1030   Tremerje: † Vinko Dobršek 
1600   Miklavž: † Mirko Babovič 

PONEDELJEK, 1. junij 
Justin, mučenec 

     800  † Franc Krivec 
1800   † Ivana Kastelic 

TOREK, 2. junij 
Marcelin in Peter, muč. 

     800  † Jožica Rahle (obl.) 
1800  po namenu 

SREDA, 3. junij 
Karl Lwanga, muč. 

     800  † Ivo Bajželj 
1800   †† Bernard, Frančišek, Karl, Benjamin  
                in Robert Majcen 
1800   † Janko Štrukelj 

ČETRTEK, 4. junij 
SVETO REŠNJETELO  

IN KRI 

     800  †† starši Pančič 
   930  za duhovne poklice 
1800   † Ivo Bajželj (gr. 25) 

PETEK, 5. junij 
Bonifacij, škof, muč. - prvi 

     800  † Ivo Bajželj (gr. 26) 
1800   †† sošolci in sošolke 

SOBOTA, 6. junij 
Norbert, škof 

     800  † Marija Bovha 
1800   †† iz družine Glančnik in po namenu 

NEDELJA, 7. junij 

10. nedelja med letom 

Robert, opat 

     800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930  †† starši in Franc Žikovšek (obl.) 
1800   † Ivo Bajželj (gr. 28) 
1030   Trem.: †† Franc, Justina in Zdenko Sevšek 
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