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Nedelja Sv. Trojice
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,16-18)
Tisti čas je Jezus rekel Nikodému: »Bog je svet
tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog
namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet
sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor
vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je
že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega
Božjega Sina.«
Nedelja Sv. Trojice
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
(prim. Katekizem Katoliške Cerkve).
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 med 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.

Praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI: V četrtek, 11 junija, obhajamo
zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Po večerni maši bomo imeli
Telovsko procesijo.
Škofijska Karitas sporoča:
1. Letovanje družin v Portorožu bo od 17. do 22. avgusta.
2. Letovanje otrok na Debelem Rtiču bo od 3. do 10. avgusta.
3. Letovanje mladostnikov na Debelem Rtiču bo od 10. do 17. avgusta.
4. Letovanje starejših v Portorožu bo od 31. avgusta do 4. septembra in od 5.
do 9. oktobra.
5. Zbiranje in razdeljevanje šolskih potrebščin otrokom iz socialno šibkih
družin ali družin z več otroki.
Vse ostale informacije dobite na naši Župnijski Karitas v ponedeljek, 8. Junija od
9h do 11h in od 16h do 18h, telefon ga. Zinke 031 800 151.

Današnja nabirka je za bogoslovje in jo toplo priporočamo.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 7. junij
Nedelja Sv. Trojice
Robert, opat
PONEDELJEK, 8. junij
Medard, škof
TOREK, 9. junij
Primož in Felicijan, mučenca

800 † s. Marija Vampelj
930 v čast Sv. Duhu
1800 † Vera Mejaš (1. obl.)
1100 Tremerje: za žive in †† župljane
in dobrotnike
800 †† Koren, Tuhter in sorodniki
1800 † Helena Žibret
800 v dober namen
1800 † Franc Žikovšek (obl.)

SREDA, 10. junij
Bogumil Poljski, škof

800 po namenu
1800 † Ivanka Bajuk

ČETRTEK, 11. junij
SV. REŠNJE TELO

800 † Krištof Pastušak
1800 za zdravje

PETEK, 12. junij
Eskil, mučenec
SOBOTA, 13 junij
Anton Padovanski, red., c. uč.
NEDELJA, 14. junij
11. nedelja med letom
Valerij in Rufin, mučenca

800 po namenu
1800 † Franci Druks
800 †† 2 Antona in Antonija Vodopivec
1800 †† Anton in Marija France in za zdravje
800 † s. Marija Vampelj
930 † Uroš Čanžek
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: po namenu
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