26. maj 2013

NEDELJA

NEDELJA SVETE TROJICE

26.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A no in oba Jožeta Štefančič, obl.
ob 10h za +Ivanko Lešnik in starše, obl.

Ponedeljek

Alojzij Grozde, mučenec

27.05.

ob 19h za +M arico in M artina V olf

Torek

German

28.05.

ob 19h za +A lojza Pogladič, M arijo N agel in Florjančeve

Sreda

Maksim Emonski

29.05.

ob 19h za +Jožeta in Štefko K rajnc

Četrtek

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

30.05.

ob 7h za farane
ob 17.30 na Pernovem za +Ireno B aša ter r. Jelen in Cokan
ob 19h za +Ferdinanda N ovak, obl.

Petek

Obiskanje Device Marije – sklep šmarnic

31.05.

ob 19h za +A vgusta in A m alijo Pečnik

Sobota

Justin

01.06.

ob 7 h

NEDELJA

9. MED LETOM

02.06.

ob 7h za farane – po m aši procesija
ob 10h za +M artina R otar

za rajne K orenko

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

NEDELJA SVETE TROJICE
Na nedeljo po binkoštih obhaja
Cerkev nedeljo Svete Trojice.
Vsebina praznikov je navadno
kakšen dogodek iz zgodovine
odrešenja. Danes pa obhajamo
skrivnost Boga samega, enega Boga v
treh osebah. On je izvir in studenec
vsega, naš Stvarnik, Odrešenik in
Posvečevalec in vanj se spet vse
vrača. Vse reke človeških usod in
hrepenenj se zlivajo v ta ocean
življenja in ljubezni. Njegova
ljubezen je izlita v naša srca po
Svetem Duhu, ki nam je bil dan,
pravi sv. Pavel. Tudi danes Bog želi
vliti v nas to ljubezen, s katero bomo
ljubili Boga in bližnjega.
Z današnjo nedeljo se sklene lok, ki povezuje postni in velikonočni čas.
V tem času smo od pepelnice sem obhajali najpomembnejše dogodke
odrešenjske zgodovine. V središču je Kristusova velikonočno skrivnost,
njegovo trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje, ki se dopolni s tem, da
je poslal Svetega Duha. Pred nami pa so »nedelje med letom« ali t.i.
»navadne nedelje«, ki se bodo vrstile do začetka adventa.
B. Dolenc

Troedini Bog ali Sveta Trojica,
kateri je posvečena današnja
nedelja, me spremlja in vzgaja.
Očeta prosim, naj me varuje in
blagoslavlja, Sina, naj mi
pomaga odpuščati in ljubiti,
Svetega Duha pa za modrost in
občutljivost do sočloveka. Dana
mi je moč in milost, meni je
prepuščena samo izbira, a kaj,
ko je včasih tako sladko stopiti
mimo in malo grešiti.
Mihaela Razboršek

