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Sveta Trojica 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,16-18) 

Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, 
kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina 
ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj 
veruje, ne bo obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime 
edinorojenega Sina božjega. 

Spoštovani farani!  

 Čeprav smo veroučno pastoralno leto že uradno zaključili, nas v poletnih 
mesecih čaka kar nekaj pomembnih dogodkov. Danes bi vas radi opozorili na 
prva dva. 
 V letošnjem letu se je celjskim bratom kapucinom pridružil br. Luka. Poleg 
pomoči v župniji se je v tem letu pripravljal na svojo novo mašo.  
 Novo mašo bo br. Luka daroval v nedeljo, 02.julija 2017 ob 14.uri v svoji rodni 
župniji na Blokah. Tudi Celjani bomo poromali v Bloke. Organiziran bo prevoz 
avtobus, ki bo izpod stopnic odpeljal ob 11. uri. Prijave za romanje na novo mašo 
bomo sprejemali v nedeljo, 25. junija 2017 po vseh mašah (tudi v Tremerjah).  
 Ponovitev nove maše bo naslednjo nedeljo, 09. julija 2017 ob 9.30 pri nas na 
Bregu. Hkrati bo to župnijski praznik in še družabni del zaključka pastoral-nega 
leta 2016 / 2017. Novomašniku bomo ob tej priložnosti v imenu župnije izročili 
novomašno darilo. Člani Župnijsko pastoralnega sveta ocenjujemo, da je pri 
izbiri smiselno upoštevati, da bo darilo uporabno, da bo služilo svojemu namenu 
in bo br. Luki v pomoč pri delu. Zato predlagamo, da bi tisti, ki to želite in 
zmorete prispevali za nakup skupnega darila seveda vsak po svojih zmožnostih. 
Svoj prispevek lahko oddate v nedeljo, 25.junija 2017 po vseh mašah. 
Zagotavljamo, da bodo vsa zbrana sredstva namensko porabljena.  

Tajništvo ŽPS 

ORATORIJ 2017 - Dotik nebes tudi v naši župniji; od 21. do 26. avgusta.  

SKUPINA MOŽ SV. JOŽEFA  
V petek, 16.6.2017 imamo po večerni sv. maši zaključno srečanje skupine možje sv. 
Jožefa, srečanju pa bo sledil piknik. Skupina je namenjena poglabljanju naše moške 
duhovnosti, tako da ob izbranih temah iz knjige Divji v srcu skupaj razmišljamo o našem 
poslanstvu in si delimo dragocene življenjske izkušnje. Vabljeni vsi fantje in možje od 
18. leta dalje. 

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI 

V četrtek, 15. junija 2017, obhajamo zapovedan praznik Svetega Rešnjega telesa in 
krvi. Cerkev ga postavlja pred nas kmalu po velikonočnem času kot spodbudo, da bi 
znova premislili skrivnost velikega četrtka, ko je Jezus ustanovil zakrament 
evharistije. Hkrati pa vsebuje tudi trpljenje velikega petka in vstajenjsko veselje 
velike noči. V tem prazniku želimo torej ponovno v vsej globini podoživljati 
velikonočno tridnevje. Ker je praznik zapovedan, bodo svete maše kot ob nedeljah. 

 Po večerni maši bomo imeli procesijo z Najsvetejšim – telovsko procesijo. Njen 
namen je poglobiti in javno izpovedati vero v Jezusovo trajno navzočnost med nami 
v evharističnih podobah in hkrati prošnja za blagoslov domačega kraja in župljanov, 
zemlje in njenih pridelkov, domovine ter vse človeške družine. Procesija bo potekala 
po parkirnem prostoru, kjer bomo postavili oltarje. Zato vas prosimo, da  
avtomobilov ne bi parkirali v neposredni bližini oltarjev.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. junij 

Sveta Trojica 

Barnaba, apostol   

   800  † Anton Podrgajs 
   930  †† starši Ivanka in Franc Zapušek 
1800   † Franc Tovornik (gr. 7) 
1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 12. junij 
Adelajda, devica, muč. 

  800   † † Franc Tovornik (gr. 8) 
1800 † Marija Pungartnik (obl.) 

TOREK, 13. junij 
Anton Padovanski, red., c. uč. 

     800  †† Franc Tovornik (gr. 9) 
 1800 †† Franci in Gusti ter †† Žikovšek 

SREDA, 14. junij 
Valerijan in Rufin, muč. 

   800   po namenu; (gr. 10) 
1800   † starše Pančič 

ČETRTEK, 15. junij 
SVETO REŠNJE TELO  

IN KRI 

   800  †† Franc Tovornik (gr. 11) 
   930  †Alijana (obl) 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 16. junij 
Beno iz Meissna 

   800  † po namenu; (gr. 12) 
1800  †† Lilioza Vengušt in †† Vengušt 

SOBOTA, 17. junij 
Albert, tretjerednik 

   800  † Jože Zelič (obl.); (gr. 13) 
1800  †† Marjan in Ivan Palir ter druž. Kramar 

NEDELJA, 18. junij 

11. nedelja med letom 

Gregor Janez Barbarigo, škof 

   800  †† Jože in Leopoldina Srebotnjak; (gr. 14) 

   930  † Greta Zaveršek 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† iz družine Sevšek 
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