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Sveta Trojica 

 
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 28,16-20) 
Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus 
naróčil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je 
pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite 
torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in 
učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse 
dni do konca sveta.« 
 
Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval že na koncilu v Niceji (325 po Kr.) in je kot 
veroizpoved (credo) v bogoslužni rabi prisoten vse do današnjih dni. Vera v Sveto 
Trojico je sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete 
Trojice se pri bogoslužju zato posebej poglabljamo v skrivnost verske resnice o 
enem Bogu v treh osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh. 
Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo 
tudi člani Cerkve. Skrivnosti enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati 
samo z razumom, temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega razodetja 
Jezusa Kristusa. O identiteti Boga Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus 
Kristus. Čeprav tri Božje osebe ločimo me 
d seboj, nobena od treh oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu 
pripisujemo, da je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu Kristusu dela odrešenja, 
Svetemu Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja. 
Čeprav razlikujemo tri Božje osebe, jih ne smemo ločevati. Nauk o Sveti Trojici 
poudarja, da je delo stvarjenja skupno vsem trem osebam Trojice, saj so vse tri eno 
počelo stvarjenja. Hkrati pa je stvarjenje povezano z razodetjem in odrešenjem, ki 
je prišlo po Jezusu Kristusu, stvarstvu pa se posreduje po Svetem Duhu. Sveti Duh 
je kot tretja Božja oseba poslan od Očeta in Sina ter vodi Cerkev, ki je skupnost 
verujočih. Bistvo odnosov med tremi Božjimi osebami je brezpogojna ljubezen. 

Prvo sveto obhajilo: Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega obhajila. 
Dvanajst naših mladih kristjanov bo prvič prejelo zakrament svete evharistije.  

Praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI: V četrtek, 31. 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. 
Ta dan, zadnji dan šmarnic, bo tudi sklep veroučnega leta, po večerni maši in 
procesiji bodo veroučenci dobili veroučna spričevala. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši. 

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v maju skrbeli čiščenje in krašenje 
naših cerkva. V juniju župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. maj 

Sveta Trojica 

Alojzij Grozde, mučenec 

     800   † Anton Benedik (gr. 7) 
   930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1100   Tremerje: † Stanko Sinkovič 

1600   Sv. Miklavž: † Mirko Babovič (obl.) 

PONEDELJEK, 28. maj 
German Pariški, škof 

     800  † Jožica Rahle (obl.) 
   800  † Anton Benedik (gr. 8) 
1800    za †† Lovračeve 

TOREK, 29. maj 
Maksim Emonski, škof 

     800  †† Jožica Jelen in družina Stražar 
   800  † Anton Benedik (gr. 9) 
1800   † Marija Vrenko 

SREDA, 30. maj 
Kancijan, mučenec 

  800  † Anton Benedik (gr. 10) 
1800   v priprošnjo 
1900  Tremerje: v spomin na mami Marto  
                              in za srečno prevožene km 

ČETRTEK, 31. maj 

SV. REŠNJE TELO IN KRI 

Obiskanje Device Marije 

     800   †† starši Teršek ter vsi bratje in sestre 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930   † Anton Benedik (gr. 11) 
1800    v zahvalo 

PETEK, 1. junij 
Justin, mučenec – prvi petek 

   800   †† Franc in straši Pušnik, starši in  
           sorodniki Gračner ter Marija Brilej 
     800   † Anton Benedik (gr. 12) 
1800   †† Jana in Alojz Potočnik 

SOBOTA, 2. junij 
Marcelin in Peter – prva sobota 

   800   † Anton Benedik (gr. 13) 
1800  †† Jožica in Ernest Rahle 

NEDELJA, 3. junij 

9. nedelja med letom 

Karl Lwanga, mučenec 

    800   † Marija Berger 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Jože Verbovšek (2. obl.) 
1800   † Janko Štrukelj 
1100   Tremerje: na čast Lurški MB in za zdravje 
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