ŽUPNIJE GALICIJA
12. junij 2022

NEDELJA

SVETA TROJICA

12.06.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Alojza Ježovnik in Alojzijo Krajnc
10.00 za +Matevža Krajnc, obl.

Ponedeljek

Anton Padovanski

13.06.

19.00 za +Magdaleno Krašovic

Torek

Valerij

14.06.

19.00 za +Angelo Vesel

Sreda

Vid

15.06.

19.00 za +Franca in Jožefo Veber

Četrtek

SV. REŠNJE TELO IN KRI

16.06.

7.00 za farane
17.30 na Pernovem za +Franca in Kristino Jelen
19.00 za +Moniko Drev

Petek

Rajner

17.06.

19.00 za +Andreja Križan in rajne Kremšove, obl.

Sobota

Gregor Barbarigo

18.06.

8.00

NEDELJA

12. MED LETOM

19.06.

7.00 za farane – po maši procesija
10.00 za +Julijano Puklek, obl.

za +Alojza Golčer

NEDELJA SVETE TROJICE

EVANGELIJ
Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta
Iz svetega evangelija po Janezu
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.«

Jn 16,12–15

PREPLETANJE POSLANSTVA
V odlomku vidimo čudovito harmonijo med tremi Božjimi osebami. Jezus bi rad učence še
naprej učil, a ve, da tega sedaj ne morejo nositi. Za to bo čas kasneje, ko on ne bo več med
njimi. Učencem bo poslal Svetega Duha, ki jih bo postopoma uvajal v vso resnico. V tem
razodevanju resnice bo Sveti Duh jemal iz Očetovega naročja in nas hkrati vračal v naročje
Božje ljubezni in usmiljenja.
Tako ima vsaka Božja oseba svoje poslanstvo, ki se medsebojno prepleta. Lahko bi rekli, da
so v vsaki osebi navzoče vse osebe in v vseh vsaka. Vsaka od teh pa se na poseben način
povezuje z nami. Tako je nedelja Svete trojice povabilo, da bi še bolj živeli v povezanosti z
Bogom. Kako?
- Jezus je pot: Pot, ki nam je razodeta po njegovem zemeljskem življenju. Redno branje in
premišljevanje Božje besede, še posebej evangelijev, je temeljno za spoznavanje Jezusa,
Božjega sina, našega brata, prijatelja in Odrešenika. Samo tako moremo stopati v tesen odnos
z njim in ne delati zla.
- Sveti Duh je duh resnice: Razodevanje resnice, kot vidimo v odlomkih zadnjih nedelj, je
postopno. Jezus celo pravi, da vse resnice ne more razodeti, ker bi je ne mogli nositi. Torej je
še kako pomembno, da smo vsak dan čuječi, da prepoznavamo resnico – o sebi, o bližnjem, o
Bogu in o svetu. Za to odprtost moramo neprestano moliti in prositi.
- Oče je življenje: Je prekipevajoče življenje v sebi, ki se vedno daje v ljubezni vsakemu
izmed nas. Je usmiljenje samo, ki ne želi, da bi se kdo izmed njegovih otrok pogubil. Še
vedno trpi po svojem Sinu za odrešenje naših duš in se razdaja po delovanju Svetega duha.
Življenje v zavesti zakramentov in v dejavni ljubezni je življenje v Bogu.
Naj križ, ki ga naredimo na čelo, ne bo le znamenje iz navade, ampak vedno znova povabilo,
da živimo z jasno zavestjo o Troedinem Bogu in z željo, da mu po njegovem delovanju
postajamo tudi podobni.
Po: E. Mozetič

TROEDINI BOG
Ena od presenetljivih stvari je, da so bili tisti, ki so Jezusa tako čudovito opisovali,
vzgojeni v veri v enega Boga. Vsem pristnim Judom je to pomenilo (in še pomeni)
temelj njihove vere. Tudi prvi kristjani so se do konca držali vere v enega Boga.
A ni bilo dvoma, da bo prej ali slej nekdo bral tisto, kar je bilo napisano, in so se začeli
spraševati, kako je Bog eden, če pa govorijo o Očetu, Sinu in Svetem Duhu. Cerkev je
potrebovala več let, da je spregovorila o tem, vendar se je rešitvi problema le malo
približala. Ko gre za Boga, imaš opraviti z nekom, ki mu ne moreš priti do dna.
Počasi se je izoblikovalo to, kar danes poznamo kot nauk o Sveti Trojici – da obstaja en
Bog, v katerem so tri osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. Vendar to ni poznejši cerkveni
nauk. Prvine za to vero namreč najdemo že v presenetljivih in osupljivih trditvah Nove
zaveze o Jezusu in v samih Jezusovih besedah.
Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo

Naša katehistinja, gospa Stanka Hojnik, je osnovnošolcem in njihovim staršem
namenila naslednje sporočilo:
V preteklem tednu smo zaključili redni verouk s podelitvijo spričeval in priznanj.
Podpisana spričevala naj otroci vrnejo jeseni.
Hvala otrokom za sodelovanje, prav tako pa tudi hvala staršem za vso skrb in podporo.
Hvala za udeležbo in sodelovanje pri nedeljskih svetih mašah. Poslovili so se tudi
letošnji devetošolci, ki so po birmi še prihajali na srečanja in s tem pokazali lep zgled
tudi drugim. – Bogu hvala za vse !
Prosim tudi za pravočasen vpis otrok v prvi razred. Ta je možen vsako nedeljo po maši.
Vpisnice so že pripravljene.
Ne pozabite – tudi v času počitnic je Jezus z nami!
Začetek novega veroučnega leta bo v tednu po 11. septembru.
Urnik bo objavljen sredi avgusta.

***************************************************************

V soboto, 18. junija, bo 54. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših
na Brezje. – Romarska maša, ki jo bo vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž,
bo ob 10. uri.

