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Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še 

ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, 

vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč 

govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar 

bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči. 

On bo poveličal mene, ker bo jemal iz 

mojega in oznanjal vam. Vse, kar ima Oče, 

je moje; zato sem rekel, da bo jemal iz 

mojega in oznanjal vam. 

Janezov evangelij 16,12-15 

Sveta Trojica je kakor Božja družina, v kateri so tri osebe popolnoma eno. To 

edinstveno občestvo je zato najidealnejši vzor vsaki človeški družini. Kakor 

so v njem tri različne osebe med seboj v popolnem skladju, predane druga 

drugi, podobno bi moralo biti tudi v naših družinah, saj smo ustvarjeni po 

Božji podobi.  

Skrivnost troedinega Boga nam tako razkriva dve temeljni vrednoti: osebo in 

občestvo. Brez spoštovanja teh dveh vrednot človek in človeštvo zdrkneta v 

brezdušno popredmetenje in pomasovljenje. Kristjan gleda v vsakem človeku 

osebo: svobodno, samostojno in odgovorno bitje, ki ima svoje neodtujljivo 

dostojanstvo in ga zato nihče ne sme izrabljati. Le tam kjer v drugem vidimo 

osebo in jo spoštujemo, je mogoče pravo občestvo: skladna, harmonična, 

resnično družinska skupnost. Samo v dosledno živetem odnosu osebe do 

osebe sé odpira nov, globlji, odrešenega človeka vreden svet: svet zaupanja in 

razumevanja, povezanosti in ljubezni, svet osrečujočega sožitja - skratka svet, 

ki je v polnosti uresničen v enkratnem občestvu treh Božjih oséb. 

»Koder je dobrota in ljubezen, tam je Bog,« poje znana pesem. Blagor nam, 

če se bo to v čim večji meri uresničilo tudi v naših družinah! 

Janez Zupet 

Naslednjo nedeljo je praznik naših prvoobhajancev. Spremljajmo njih in 
njihove družine z molitvijo. 

Svetoletno romanje molivcev za duhovne poklice v Celjsko stolnico bo v 
nedeljo 29. maj 2016, ob 17 uri 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. maj 

SVETA TROJICA 

Emil (Milan), muč. 

     800  † Lojzka Teršek 
   930  † † Sinkovič in Stvarnik 
1800  † Angela Lampret in Berta Sevšek 

1100   Tremerje:  za župljane in sorodnike 
1600   Miklavž: † Janez Podpečan in sorodniki 

PONEDELJEK, 23. maj 
Janez de Rossi, duh. 

  800    † Franc Pirš 
1800  † Mihael Lukanc 

TOREK, 24. maj 
Marija, Pomočnica  

Kristjanov, praz. 

     800   † Jože Kuder 
1800    po namenu (naročena) 

SREDA, 25. maj 
Obletnica posvetitve  
bazilike sv. Frančiška 

     800  † po namenu 
1800  † Miha Lukavc in njegovi 

1900   Temerje: za srečno vožnjo 

ČETRTEK, 26. maj 
SV. REŠNJE TELO  

IN KRI, praz. 

     800 † Veronika Zakelšek (8 dan) 

   930  † Jože Kuder 
1800  za Božjo pomoč pri izpitu 

PETEK, 27. maj 
Alojzij Grozde, muč. 

     800  † za mlado družino 
1800  po namenu (naročena) 

SOBOTA, 28. maj 
Marija Ana Parades, III. r. 

     800  †† družina Rajh in sorodnike 
1800  † Viljem (obl.)Helga, Ana in Erna  
               Glančnik 

NEDELJA, 29. maj 

9 nedelja  

med letom 

Maksim Emonski, škof 

     800  † Helena in Franc Levec (obl.) 
   930  † Bogomil Kunc (obl) 
1800  † Marija Bovha 

1100   †† iz družine Planinšek in  Kranjc 
1600  Miklavž: † Mirko Babovič 
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