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Nedelja Svete 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.« 

Razmišljati o skrivnosti Trojice je kot da 
bi se odpravili odkrivati naše najgloblje 
korenine, kajti izhajamo iz Trojice in smo 
na poti k njej, podobno kakor rečna voda 
prihaja iz morja in se vrača vanj. Drugo 
berilo in evangelij nam predstavljata 
svetopisemske izvire te skrivnosti (pri 
tem upoštevajmo, da izraz »Bog«, ki nima 
drugih pristavkov, v novi zavezi vedno 
označuje Boga Očeta!): 
»Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo 
v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu … in se ponašamo z upanjem 
na Božjo slavo … Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca 
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan«. 
Tri Božje osebe – Oče, Sin Jezus Kristus in Sveti Duh – se, kot lahko vidimo, tukaj 
prepletajo s tremi teologalnimi krepostmi vero, upanjem in ljubeznijo.  

R. Cantalamessa 

Praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI: V četrtek, 16 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. 

Na pobudo malih šmarničarjev iz Tremerji, so šmarničarji v akciji Karitas 
KUPIMO KOZO zbrali okoli 1.000 €, torej za čredo petdesetih koz za družine v 
Afriki. Čestitamo!  

Današnja nabirka je za bogoslovje in se zanjo lepo zahvaljujemo. 

Tajništvo sinode Škofije Celje vabi 

na škofijski sinodalni dan 

Škofijski sinodalni dan bo v nedeljo, 

12. junija ob 15. uri v župniji Celje 

sv. Duh. Srečanje bomo začeli s sveto 

mašo, s katero se bomo zahvalili za vsa 

spoznanja in sadove sinode. 

Vljudno vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. junij 

Nedelja Svete Trojice 

Eskil, mučenec 

   800  †† Marija in Anton Podrgajs 
   930  †† Žikovšek in Klezin 
1800   † Lojzka Ocvirk (gr. 23) 
1100   Tremerje: †† Justina, Zdravko   
                                    in Franc Sevšek 

PONEDELJEK, 13. junij 
Anton Padovanski, 

redovnik, cerkveni učitelj 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 24) 
   800  †† Tone Tuhtar, Marija Novak in Franc Koren 
1800   Za nerojene otroke 

TOREK, 14. junij 
Valerij in Rufin, mučenca 

   800  †† Janko Babičin iz družine Vodopivc 
   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 25) 
1800  †† starši Šprajc 

SREDA, 15. junij 
Vid, mučenec 

   800  †† starši Medved, Sušin in sorodniki 
   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 26) 
1800  † Irma Belaj Koštomaj (8. dan) 

ČETRTEK, 16. junij 
SVETO REŠNJE TELO IN 

KRI 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 27) 
   930  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   Za zdravje 

PETEK, 17. junij 
Rajner, samotar 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 28) 
1800  †† Marija Šibal in starši 

SOBOTA, 18. junij 
Gregor Janez Barbarigo, 

škof 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 29) 
   800   Po namenu 
1800    †† Neža in Jožef Šuster 

NEDELJA, 19. junij 

12. nedelja med letom 

Nazarij, prvi koprski škof 

   800  † Marija Dobrajc 
   930  žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Lojzka Ocvirk (gr. 30) 
1100   Tremerje: † Štefan Cilenšek 
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