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Nedelja Sv. Trojice
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,12-15)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj
tega ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam
bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse,
kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
Nedelja Svete 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.
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.
Ena od najbolj znanih upodobitev Svete Trojice je ikona ruskega ikonopisca
Andreja Rubljova (1360–1430). Vsebinsko jo povezujemo s starozaveznim
svetopisemskim odlomkom, ki opisuje Božji obisk pri Abrahamu in Sari ob
Mamrejevih hrastih.

Praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI: V četrtek, 20 junija, obhajamo
zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Po večerni maši bomo imeli
telovsko procesijo. Otroci prinesite cvetje, ki ga boste posipavali pred Najsvetejšim.
Dobrodelni koncert za obnovo orgel v naši žipnijski cerkvi bo 21. junija, ob 19. uri
v dvorani Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10. Nastopila bosta korejska pianistka
Minae Kim in operni pevec Rok Ferenčak. Vstop je prost. Dvorana je velika in
gosta sta vrhunska, zato se ne bojte povabiti svojih prijateljev in znancev. Lepo
vabljeni!
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 16. junij
Nedelja Sv. Trojice
Beno iz Mesina, škof

800 †† Anton in Marija Podrgajs
800 †† starši Ivana in Franc Zapušek (obl.)
930 † Greta Završek
1800 † Katarina Žižek (gr. 14)
1100 Tremerje: za žive in †† župljane
in dobrotnike

PONEDELJEK, 17. junij
Rajner, samotar

800 † Katarina Žižek (gr. 15)
1800 † Anica Rozman (obl.)

TOREK, 18. junij
Gregor Janez Barbarigo, škof

800 † Katarina Žižek (gr. 16)
1800 po namenu

SREDA, 19. junij
Nazarij, prvi koprski škof

800 po namenu
1800 † Zvonko Perlič (obl.)

800 † Martin Topole
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
SV. REŠNJE TELO IN KRI 930 † Albin Šket
Adalbert, škof
1800 † Katarina Žižek (gr. 18)
ČETRTEK, 20. junij

PETEK, 21. junij
Alojzij Gonzaga, redovnik

800 † Katarina Žižek (gr. 19)
1800 po namenu

SOBOTA, 22. junij
Janez Fisher in Tomaž More

800 † Katarina Žižek (gr. 20)
1800 † Alojz Borinc

NEDELJA, 23. junij
12. nedelja med letom
Jožef Cafasso, redovnik

800 †† Franc Slapnik, Stanislava in starši
Gajšek ter Cecilija Krofl
30
9 † Ivan Sotelšek in starši Ratej
1800 † Katarina Žižek (gr. 21)
1100 Tremerje: za žive in †† župljane
in dobrotnike
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