
 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                    15. junij 2014  
 
 
 

NEDELJA SVETA  TROJICA          

15.06.     

 

ob 7h      za farane                                

ob 8.30    na Pernovem  za +Franca Zupanc, obl.  

ob 10h    za +Marico Veber, obl.                              

Ponedeljek Beno                                                         

16.06.                 ob 19h    za +Ivana in Ivano Podvršnik, obl.        

Torek Rajner                                                                     

17.06.            ob 7h     za +Franca in Frančiško Pušnik, obl.       

Sreda Gregor Barbarigo                                                            

18.06.              ob 7h     za +Slavka Pintar                        

Četrtek SV. REŠNJE TELO IN KRI                          

19.06.                  ob 7h    za farane 

ob 17.30   na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik 

ob 19h    za +Viktorja Ledinek, obl.  

Petek Adalbert                                                                                                       

20.06. ob 19h    za +Franca in Jožefo Pohole, obl.           

Sobota Alojzij Gonzaga     

21.06.          ob 7h     za +Petra Srebočan                      

NEDELJA 12. MED LETOM           

22.06. 

 
  

ob 7h      za farane – po maši procesija          

ob 10h    za +Alojza in Jožefo Podlesnik                     
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Jn 3,16–18 
KJER JE LJUBEZEN, TAM JE BOG 

 

Na znani ruski ikoni Svete trojice, ki jo je naslikal menih Rubljov (glej sliko zgoraj), so 
upodobljeni trije angeli, ki  obiščejo Abrahama in predstavljajo tri Božje osebe, ki sedijo 
ob mizi. Že bežen pogled na ikono pritegne prazen prostor, ki je med njimi. Ta praznina 
pomeni odprtost, gostoljubje in dobrodošlico vsakemu človeku, tudi tujcu in izobčencu. Tu 
je prostor za vsakega človeka. Nihče ni izključen. Pomeni Božje vabilo, da se včlenimo v 
življenje Svete trojice. Bog nikogar ne izključuje. Ne odpravi nas na vratih, ampak nas 
povabi v svoje življenje, da postanemo deležni njegovega življenja. Vabi nas k svoji mizi. 
Ljubi nas in želi svoje življenje deliti z nami. Z besedami današnjega evangelija bi lahko 
rekli: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina … (Jn 3,16), da bi se 
svet po njem rešil« (17).  
Boga Očeta, Sina in Svetega Duha lahko tudi po sporočilu omenjene ikone občudujemo 
kot osebe odnosov. Oseba »se rodi« iz odnosov. Oče je oče, ker ima sina. Odnos združuje. 
Bog pa tako združuje, da iz treh »naredi« eno. Tri Božje osebe se ljubijo do take mere, da 
mislijo in si želijo isto in to na tako popoln način, da imajo en sam razum in eno samo 
voljo in so zato en sam Bog. 
Sveti Janez Zlatousti je dejal, da je prva podoba Svete trojice zakon. Poudarjam podoba. 
Mož in žena nista enaka. Bog sam je razdelil človeško naravo na moško in žensko, da bi 
ju združil v ljubezni. V družini je zato oče podoba Očeta, sinovi Sina, mati, ki vse 
združuje, pa je podoba Svetega Duha, ki je v hebrejskem jeziku ženskega spola (Ruah).  
Bili smo krščeni v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha, v imenu Boga, ki ga združuje 
ljubezen. Danes vidimo, da to niso prazne besede, ampak sestavljajo program našega 
medsebojnega življenja (sožitja). Naj nam troedini Bog pomaga, da ga bomo uresničevali. 

 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 
 
 

Bog je namreč  
svet tako ljubil,  
da je dal svojega  

edinorojenega Sina,  
da bi se nihče,  

kdor veruje vanj,  
ne pogubil,  

ampak imel večno 
življenje.  

Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet,  

da bi svet obsodil, marveč  
da bi se svet po njem rešil. 

 
(Jn 3,16–17) 


